
 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie pn. „Pomorskie z Ukrainą”  
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
realizowanym przez Lokalną Grupą Działania Małe Morze, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 14 Integracja 
Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów. 

 
§1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. Grantobiorcy – należy przez to rozumieć Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku przy ulicy 

Przebendowskiego 12, w imieniu którego działa Centrum Integracji Społecznej w Pucku, 
2. Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę, będącą uczestnikiem działań  

w realizowanym projekcie, 
3. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Pomorskie z Ukrainą”. 

 
§2 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie realizowanym w okresie 
od 01.12.2022 r. do 31.07.2023 r. 

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania 
Małe Morze, a Instytucją Zarządzającą, w imieniu której działa Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. 

3. Celem głównym realizowanego projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium 
województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich 
postaw społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych. Działania podejmowane  
w ramach projektu ukierunkowane są na integrację społeczną imigrantów ze społecznością lokalną. 

4. Udział Uczestników w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Pucku, ul. Orzeszkowej 11. 
6. Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje: 

a) opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika; 
b) uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez CIS: kompleksowa usługa aktywnej integracji, 

obejmująca integrację społeczną, w tym: indywidualne poradnictwo psychologiczne, porady prawne, 
zajęcia grupowe z psychologiem oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w doradztwie zawodowym 
indywidualnym i grupowym, w szkoleniach, w kursie nauki języka polskiego, kursie zawodowym oraz 
stażu u pracodawcy przez okres 3 miesięcy, oraz pośrednictwo pracy; 

c) działania integracyjno – edukacyjne dla uczestników i ich otoczenia; 
d) tłumaczenie dokumentów; 
e) wsparcie towarzyszące dla dzieci. 

 
§3 

1. Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami Regulaminu powierzania grantów w ramach projektu 
„Pomorskie z Ukrainą” zostaną objęte osoby z doświadczeniem migracji, tj. osoby posiadające nadany numer 
PESEL ze statusem UKR (w momencie zgłoszenia do projektu, wystarczający może być również wniosek o 
nadanie PESEL, który później należy potwierdzić uzyskanym numerem PESEL). Do osób objętych ochroną 
czasową, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku, a nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w 
rejestrze PESEL, należą niektórzy obywatele innych krajów, który mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu 
wojny. Osoby te kwalifikowane są do wsparcia na podstawie zaświadczenia o objęciu ochroną czasową 
wystawionego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

2. Grupę docelową uczestników projektu stanowią 24 osoby (22 K, 2 M), obywatele Ukrainy przebywający na 
terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. Rekrutacja będzie 
realizowana zgodnie z tymi kryteriami. 

 
§4 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników Centrum Integracji Społecznej w Pucku w okresie od 1 grudnia 
2022 r. poprzez informację mieszkańców powiatu puckiego o prowadzonym naborze oraz założeniach projektu 
i proponowanych działaniach. 

 



 
 

 

 
2. Pracownicy CIS przyjmują i sprawdzają kwalifikowalność dokumentów związanych z rekrutacją oraz dokonują 

oceny spełnienia kryteriów przez potencjalnych Uczestników/Uczestniczek. 
3. O zakwalifikowaniu Uczestnika/Uczestniczki do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych 

w §3 niniejszego Regulaminu. 
4. Po zakwalifikowaniu do Projektu zakładanej grupy, utworzona zostanie lista rezerwowa. W momencie 

rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki z Projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście 
rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie. 

 
§5 

1. Z chwilą przystąpienia do Projektu, Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do wypełnienia, 
podpisania i złożenia dokumentów, o których mowa w §4 ust. 2 Regulaminu projektu.  

2. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika/Uczestniczki w projekcie przyjmuje się datę rozpoczęcia udziału  
w pierwszej formie wsparcia w ramach Projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 
a) dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w opracowanej ścieżce reintegracji, 
b) dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym Indywidualnym Programie 

Zatrudnienia Socjalnego, 
c) przestrzegania regulaminu CIS, regulaminu projektu oraz regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, 
d) potwierdzania korzystania ze wsparcia w formie przyjętej przez Organizatora (np. listy obecności, 

dzienniki zajęć, listy potwierdzające korzystanie z innych form wsparcia, protokoły odbioru, 
dokumentacja fotograficzna), 

e) wypełniania w trakcie udziału w zajęciach oraz po ich zakończeniu ankiet ewaluacyjnych i testów 
sprawdzających (jeżeli dotyczy), 

f) podejścia do egzaminów (jeżeli dotyczy), 
g) niezwłocznego informowania pracowników CIS o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie. 
4. Uczestnik/Uczestniczka może zostać skreślony/skreślona z listy uczestników/uczestniczek Projektu  

w przypadku nie realizowania Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, nie realizowania ścieżki 
reintegracji lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy 
uczestników/uczestniczek Projektu podejmuje w takim przypadku Dyrektor CIS na wniosek pracownika 
socjalnego. 

 
 
 
Puck, dnia 12.12.2022 r. 


