
 
 

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„BIBLIOTEKA BEZ  BARIER” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20201 
 

 

§1 DEFINICJE 

 

1.  Dokumenty rekrutacyjne/zgłoszenie – należy przez to rozumieć:  

a) Formularz rekrutacyjny projektu „Biblioteka bez barier” stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu,  

b) Oświadczenie uczestnika projektu wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik                 

nr 2 do niniejszego Regulaminu,  

c) Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczającego stan zdrowia 

wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia) - jeśli dotyczy. 

2. Osoba z niepełnosprawnościami:  

a. osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.             

z 2017 r. poz. 777, 935, 1428 z późn. zm.), których niepełnosprawność została potwierdzona 

orzeczeniem.  

b. osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882, 2245, 2439 z późn. zm.), których 

niepełnosprawność została potwierdzona dokumentem poświadczającym stan zdrowia przez 

lekarza – orzeczenie o stanie zdrowia lub oświadczenie,  

3. Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne i nie poszukują pracy). Studenci studiów stacjonarnych są 

uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym 

(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, 

który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są 

uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 

status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek 

(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) oraz 

zarejestrowane w KRUS jako „domownik” nie są uznawane za bierne zawodowo.  

4. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez 

pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest 

zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy                 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani 

są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. 

definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy 

wykazywać jako osoby bezrobotne. 

 



 
 

5. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy – osoba 

spełniająca jednocześnie trzy warunki:  

- pozostająca bez pracy,  

- gotowa (zdolna) do podjęcia pracy (w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu 

badanym),  

- aktywnie poszukująca zatrudnienia tzn. podjęła konkretne działania w ciągu 4 tygodni 

(wliczając, jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę.  

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe 

kryteria. Osobą bezrobotną niezarejestrowaną jest także osoba nie przebywająca na płatnym 

urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.  

6. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -  

to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby                      

z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za 

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać 

wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną 

pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego.  

7. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a)  osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych        

w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

b)  osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

c)  osoby przebywające w pieczy zastępczej
1
  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. 

U. z 2018 r.  poz. 998.); 

d)  osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j: Dz. U. z 2018r. poz. 969);  

e)  osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457); 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

                                                           

 



 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

g)  członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, 

o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 

osobą z niepełnosprawnością; 

h)  osoby niesamodzielne; 

i)  osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

j)  osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k)  osoby korzystające z PO PŻ. 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Obszar realizacji projektu obejmuje teren rewitalizowany tj. ulice: Adama Mickiewicza, 

Bankowa, Basztowa, Boh. Westerplatte, Browarna, Czekoladowa, Długa, Drewniana, 

Dworska, Fryderyka Chopina, Dąbrowskiego, Gimnazjalna, Kasprowicza, Chełmońskiego, 

Kossaka, Słowackiego 32-46, Karola Miarki, Klasztorna, Kolejowa, Kowalska, Batorego, 

Londzina, Lecznicza, Ludwika, Lwowska, Mariańska 34-122, Marii Konopnickiej, 

Drzymały 2,4,6, Młyńska, Bończyka, Nowa, Nowomiejska, Odpoczynkowa, Odrzańska, 

Ogrodowa, Opawska, Opawska 21-33, Michejdy 8,10,12,14,18,30,34, Stalmacha, Piwna, 

Plac Długosza, Plac Dworcowy, Plac Księżnej Ofki Piastówny, Plac Mostowy, Plac 

Targowy, Plac Wolności, Pocztowa, Podwale, Pracy, Różana, Rybna, Rynek, Rzeźnicza, 

Sejmowa, Solna, Wyspiańskiego, Szewska, Środkowa, Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”, Warszawska, Węglowa, Różyckiego, Wileńska, Winna, Reymonta, Wojska 

Polskiego, Zborowa. 

Realizacja projektu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom w wieku 11-

21 lat obejmuje także obszar zdegradowany wskazany w GPR tj.:                 

 

 Stara Wieś, Proszowiec, Miedonia 
ULICE: Boczna, Cegielniana, Fojcika, Gamowska, Gdyńska, Głubczycka, Górnośląska, 
Kopernika, Kościelna, Kozielska, Kwiatowa, Ligonia, Mariańska nr nieparzyste l – 47 i nr 
parzyste 2 - 78, Mikołaja, Miodowa, Owocowa, Pastora Michejdy, Piotrowska, Porzeczkowa, 
Podmiejska, Ratajskiego, Rolna, Rudnicka, Rzeczna, Sempołowskiej, Spółdzielcza, 
Starowiejska nr nieparzyste l - 67 i nr parzyste 2 –50, Śląska, Toruńska, Tow. Gimnastycznego 
"Sokół", Warzywna, Wodna, Wybrzeżna 
 

 Łąkowa /Wandy /1-go Maja 
ULICE: Bukowa, Dąbrowszczaków, Eichendorfa, gen. Bema, Głowackiego, Jeziorowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Lipowa, Lwowska nr nieparzyste 1-9, Łąkowa, 1-go 
Maja, Marty, Matejki nr parzyste 2a- 4, Opawska do nr 89, Parkowa, Plac Władysława 
Jagiełły, dra Rostka, Sejmowa nr nieparzyste, Sienkiewicza, Stanisława Drzymały nr parzyste 
od 8a, ks. Staszica, Wandy, Warszawska, Waryńskiego 



 
 

 Nowe Zagrody 
ULICE: Aleja Ojca Leppicha, Chłopska, Chodkiewicza, Chorzowska, Cmentarna, Czarnieckiego, 
Górna nr l -85, Jana Pawła II, Katowicka nr parzyste, Lompy, Mariańska nr nieparzyste od 101 
i nr parzyste od nr 124, Pszczyńska, Słowackiego nr nieparzyste od nr 49, Zamoyskiego, 
Żorska, Żółkiewskiego; Anny, Antoniego Pośpiecha, Częstochowska, Kamienna, Mysłowicka, 
Ocicka nr parzyste 26-100 i nr nieparzyste 29a-101, Starowiejska nr parzyste 52-152 i nr 
nieparzyste 69-171, Wierzyńskiego, Żwirowa 
 

 Osiedle Polna - Pomnikowa 
ULICE: Dobra, Działdowska , Grunwaldzka, Gwiaździsta Kosmonautów, Księżycowa 
Lunonautów, Miechowska, Polna, Pomnikowa, Prusa, Skłodowskiej-Curie Słoneczna, 
Społeczna, Stalowa, Willowa, Źródlana, Żwirki i Wigury, 
 

 Centrum 
ULICE: Bankowa, Basztowa, Bończyka, Browarna, Chełmońskiego, Chopina, Czekoladowa, 
gen. Dąbrowskiego, Długa , Drewniana, Drzymały nr nieparzyste i nr parzyste 2-6, Dworska, 
Filmowa, Gimnazjalna, Kasprowicza, Kilińskiego, Klasztorna, Konopnickiej, Kossaka, 
Kowalska, Lecznicza, ks. Londzina, Ludwika, Lwowska, Mariańska nr nieparzyste 49-99 i nr 
parzyste 80-122, Matejki nr parzyste od 6 i nieparzyste, Miarki , Mickiewicza, Młyńska, 
Nowa, Nowomiejska, Odpoczynkowa, Odrzańska, Ogrodowa, Piwna, Plac Bohaterów 
Westerplatte, Plac Dominikański, Plac Długosza, Plac Dworcowy, Plac Mostowy, Plac 
Targowy , Plac Ofki Piastówny, Plac Wolności , Pocztowa, Podwale, Pracy, Reymonta, Różana, 
Różyckiego, Rzeźnicza, Rynek, Rybna, Sejmowa nr parzyste, Słowackiego nr 1-47, Solna, 
Stalmacha, Stefana Batorego, Szewska, Środkowa, Warszawska nr nieparzyste 1-9, Węglowa, 
Wileńska , Winna, Wojska Polskiego , Wyspiańskiego, Zborowa 
 

 Ostróg 
ULICE: Agaty, Agnieszki, Armii Krajowej, Bielska, Bosacka, Brzozowa, Cecylii, Cygarowa, 
Elżbiety, Goduli, Gospodarcza, Grzonki, Huzarska, Jana, Kapuścika, Katarzyny, Karola, 
Komunalna, Królewska, Książęca, Korfantego, Lotnicza, Maćkowskiego, Malczewskiego, 
Morawska, Morcinka, Nad Koleją, Nowary, Opolska, Ostrógska, Orzeszkowej, Plac 
Nałkowskiej, Plac Okrzei, Przejazdowa, dra Rogera, Rodziewiczówny, Rudzka, Rymera, 
Rzemieślnicza, Segeta, Siwonia, Wyglendy, Zająca, Zamkowa 
 

§3 UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba zagrożona wykluczeniem społecznym, 

zamieszkująca w Raciborzu na obszarze objętym rewitalizacją (lub na obszarze 

zdegradowanym w przypadku osób spełniających kryterium a) i c) ) i jednocześnie 

spełniająca jedno z poniższych kryteriów kryteria:  

 

a) jest osobą w wieku wiek 11 -21 lat;  

b) jest seniorem w wieku 60+;  

c) jest osobą niepełnosprawną;  

d) jest osobą bierną zawodowo, bezrobotną lub zagrożoną utratą pracy; 



 
2. Do projektu przyjętych zostanie co najmniej 60 osób.  

3. Na etapie rekrutacji osoba zgłaszająca się może otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie 

następujących kryteriów:  

- osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, 

niepełnosprawność sprzężoną i z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 

intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi powstałymi przed 16 rokiem życia – 

2 pkt.,  

- osoby wielokrotnie wykluczona (z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy 

definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  - 2 pkt., 

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – 2 pkt., 

- kobiety – 2 pkt., 

 

§4 REKRUTACJA 

 

1. Rekrutacja Uczestników do projektu będzie składała się z następujących etapów:  

a)  przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami,  

b) ocena formalna kompletności i poprawność wypełnienia dokumentów i spełnienia 

formalnych kryteriów rekrutacji,  

c) ustalenie listy rankingowej i ewentualnej listy rezerwowej uczestników projektu  

2. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria, o których mowa 

w § 3 niniejszego Regulaminu.  

3. Dokumentacja projektu, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostaną 

udostępnione na stronie internetowej projektu www.biblrac.pl  oraz w biurze projektu.  

4. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze projektu w siedzibie Miejskiej                 

i Powiatowej Biblioteki w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12. 

5. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły aż do  momentu uzyskania zaplanowanej 

liczby uczestników projektu.              

6. O kolejności na liście rankingowej decyduje:  

a) suma punktów za kryteria dodatkowe,  

b) kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów.  

7. Od wyników rekrutacji przysługuje odwołanie do Dyrektora Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.  

 

§5  ZAKRES WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Każdy uczestnik weźmie udział w formach wsparcia określonych w ścieżce reintegracji 

ustalonej dla danego środowiska – środowisko osób niepełnoprawnych, młodzieży, seniorów, 

osób bezrobotnych. 

 

2. W ramach projektu zostało zaplanowane: 

- Wsparcie społeczne, 

- Działania środowiskowe, 

- Wsparcie edukacyjno-zawodowe. 



 
3. Uczestnik/czka projektu kończy udział w projekcie w przypadku realizacji całości działań 

ustalonych w ścieżce reintegracji określonej dla danego środowiska.  

 

§6  ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na 

zajęciach, spotkaniach, poprzez złożenie podpisu na liście obecności.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych.  

3. Informacje, o których mowa w pkt. 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się 

Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji 

Zarządzającej.  

 

§7  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

Obowiązkiem Uczestnika/czki projektu jest:  

a) zapoznanie się, podpisanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału               

w projekcie,  

c) uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla niego przewidziane                        

w ilości nie mniejszej niż 80% godzin przewidzianych w ramach zajęć, 

d) punktualne przychodzenie na zajęcia,  

e) usprawiedliwienie nieobecności u Projektodawcy,  

f) poddania się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów,  

g) wypełnianie ankiet ewaluacyjnych oraz udzielania niezbędnych informacji dla celów 

monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu,  

h) niezwłocznego poinformowanie Projektodawcy o zmianach: danych osobowych, danych 

teleadresowych, podjęciu zatrudnienia lub innych okolicznościach mających wpływ na udział 

w projekcie. 

 

           § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie może ulec zmianie w sytuacji zmiany przepisów 

prawa i/lub dokumentów programowych dotyczących projektu „Biblioteka bez barier”.  

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  

  

1. Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny projektu „Biblioteka bez barier”  

2. Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu 


