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REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA

w Projekcie pn. ,, Projekt poprawiający

dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu

pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

1.

I. Informacje o Projekcie
§1

projekt pn. ,,Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczY
zastępczęj, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

Nr RpWp.g 7 .0ż.0I-30-0028115 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
programu Operacyjnego na \ata 201,4-2020 Ośprior},tętowa 7. Włączenie SPołęQZne.
Działanię7 .ZlJsługtspołeczne i zdrowotne ,Poddziałanie7 .2.1 Usługi społęczne -projęktY
pozakonkursowe realizowane pTzęz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organtzacyjnę ptzez:

Powiat Wągrowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
ul. Wierzbowa I,62-100 Wągrowiec, tel.: 67 2627614, e-mail:
s*[r,

* ! 3t,i.;11

pi§[*§a§§uj_§J:l

w partnerstwie z
Gminą wiejską Wągrowiec/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wągrowcu
ul. Janowiecka 98A; 62-100 Wągrowiec,tel.:6J 2169251, e-mail: gi}p_s*1,1jirsrQ_rł'.ie{(łu§.P}

2,

1

J.

Fundacją AktywnościLokalnej w Puszczykowie
Ul. Lipowa 6A,62_040 Puszczykowo te1.61 62 56 842, e_mail: tr.!§lsś,ljl§]._i1.1_g.§.l .
Celem głownym Projektu pn. ,,Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny
i systemu pieczy zastępczej,usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"
jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakościusług dla 354 mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego, osob i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem sPołecznYm
w okresie 24 miesięcy.
projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Postanowienia ogólne

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
. projekcie - należy przęz to rozumieć projekt pt. ,,projekt poprawiający dostęp do usług
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asYstenckich

.
o
o
.

w powiecie wągrowieckim"

Beneficjencie _ należy przęzto rozumieć Powiat Wągrowiecki
partnerze Wiodącym - należy ptzez to rozumieć: Powiatowe Centrum PomocY Rodzinie
w Wągrowcu,
pańnerze Projektu

należy przęz to rozumieć: Gminę Wągrowiec/ GminnY OŚrodek
pomocy Społecznej w Wągrowcu, Fundację Aktywności Lokalnej w PuszczYkowie,
partnera wiodącego i partnerów,
Realizatorze projektu - nalezy przezto rozumieć:

-
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nalęży ptzez to rozumieć osobę, która złożyłakomplet dokumęntów
rekrutacyjnych i bierze ldział w procesie rekrutacyjnym do Projektu,
Uczestniku Projektu - należy przęz to rozumieć osobę, która spełniła kryterium grupy
docelowej, została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, podpisała deklarację
uczestnictwa w Projekcie i której udzielono wsparcia w ramach projektu,
Opiekunie prawnym - należy przęzto rozumięć opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki,
uczestnika/ uczestniczki proj ektu,
Opiekunie-należy pIzez to rozumieć osobę sprawującą opiekę nad osobą niesamodzielną,
Kandydacie

osobą z niepełnosprawnościami,

Rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - należy przez to rozumieĆ rodzinę
zagrożoną wykluczeniem społecznym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych,
Osobie z niepełnosprawnościami- należy przęz to rozumieć osobę niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnta}7 sierpnia 1997 r. o ręhabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. lJ. z 2016 r, poz.2046 ), a takżę osobę
z zaburzęniami psychicznymi, w rozumieniu ustaw z dnta 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U, z201,6r. poz. 546 ze zm.),
osobie niesamodzielnej - na|eży przęz to rozumieć osobę ktora zę względu na podeszły
wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawnośćwymaga opieki lub wsparcia w zwtązku
z niemoznością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowYch
czynnościdnia codziennego,

otoczenie rodzinnych form plęczy zastępczej

niespokrewnione
przebywających

to osoby

spokrewnione lub

z osobami pełniącymi funkcję rodzinnych form pieczy zastęPczej,
w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wspólnie zamieszkujące

najbliZszego środowiska osob pełniącYch fuŃcję
rodzinnych form pieczy zastępczej, osób przebywających w rodzinnych formach PlęcZY
zastępczej. Za otoczenie osób można vznaa wszystkie osoby, których udziń w projekcie
jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób z rodzinnych form pieczy zastęPczej i osób

i

gospodaruj ącę, a takze inne osoby

z

przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

otoczenie osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - to osobY

spokrewnione lub niespokrewnionę z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a takżę inne osoby z najbliZszego
środowiska osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym . Zaotoczenie osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznac wszystkie osobY,
ktorych udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczęnięm społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społec zny m należą takze o soby sprawuj ące rodzinn ą pieczę zastęPczą |ub
kandydaci do sprawowania rodzinnej pteczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domY
dziecka i dyrektorzy placowek opiekuńczo-wychowaw czy ch typu rodzinne go.

Fu

§g=

W
\:iż

ndusze

,,iw Europejskie
Pro9ram Regiontstny
sl|N§i:;

.

SAMORZĄD WOJEWODZTWA

WlELKoPoLsKlEGo

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

należy przęz to rozumieć : kierownika projektu, koordynatora
Projektu, pracownika odpowiedzialnego za rekrutację uczestników do plojektu.

komisji weryfikacyjnej

-

§3

1.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
ż. lJdział uczestnika w projekcie jest bezpłatny.
3. Koszty uczestnictwa w Projekcie ponosi Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu

4.

ze środków otrzymanych na realizację Projektu.

Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczęstnika projektu zawarty jest we wniosku
o dofinansowanie Projektu t zaakceptowany merytorycznie przez Zarząd Wojewodztwa
Wielkopolskiego Al. Niepodległości34, 61,-714 Poznań jako Instytucję Zarządzającą
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+)

i obejmuje:
1) dzińania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
w tym:
a) zaangażowanie specjalistow: pedagoga, psychologa, terapeuty i psychoedukatora;
b) wsparci e rodzin zastęp czy ch pr zez ko ordynatora;
c) szkolenia, warsztaty rodzinnych form pieczy zastępczej w formie stacjonarnej,
w tym szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze;
d) szkolenia, warsztaty rodzinnych form pieczy zastępczĄ w formie wyjazdowej;
e) punkt wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej;
0 wsparcie dzieci i młodziężyz rodzitvlych form pieczy zastępczej w zakresie
zapewnienia opieki dla dzięci w wieku 0-3 i 3-7, łącznie 30 dzieci w rodzinach
zastępczych na czas ręalizacji warsztatów, szkolęń oIaz pozostałych działań
projektowych, utworzenia pokoju spotkań dzieci i młodzięży z rodzinrtYch form

g)
h)

i)

pieczy zastępczej z r odziną biolo giczną ;
zapciaterapeutyczne dla Uczestników projektu zrodzinnych form plęczl zastęPczej;
działaniapoprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
wsparcie dzieci i młodzieży z rodztnnych form pieczy zastępczej w zakresie
warsztatów socjoterapeutycznych, rozwijanie kluczowych kompetencji
edukacyjnych dzieci i młodzieży - warsztaty wyjazdowe;
świadczenia rodzinnych form pieczy zastępczej, wypłacane zgodnie

z

ustawą

i systemie ptęczy zastępczej.
2) specjalizowane usługi opiekuńcze i asystenckie:
a) wsparcie społeczne środowiskowe osób niesamodzielnych oraz ich oPiekunów
faktycznych poprzez działanta trenerów aktywności oraz wsparcie specjalistYczne
o wspieraniu rodziny

kompensacyjne;

społecznej _ wsparcie integracyjnoszkoleniowe dla osob niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych;
szkolenia dla opiekunów faktycznych - realizacja działań wspierających oPiekunow

b) integracyjny wyjazdowy warsztat aktywizacji

c)

faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi,
d) działantaskierowane do młodzieży13+ z terenu gminy Skoki
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i potrzebami osób
usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, Zgodnie z diagnozą
niepełnosprawnych;
oSoby
wsparcie osob niesamodzielnych, niepełnosprawnych przezasystenta

g)

niepełnosplawnej,
o pomocy Społęcznej
zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone zgodnie z ustawą

e)

dla uczestnikow projektu.
określonyw umowie o partnerstwte,
5. szczegółowy podzl,ń zadańparlnerów, zostanie
dla uczestnikow projektu zostanie indywidualnie

zakres wsparcia merl.torycznego

6.

Projektu / Koordynatorem
określony w umowie podpisanej pomiędzy Kierownikiem
Projektu Partnerów a uczestnikiem projektu,

§4

Uczestnicy Projektu
1.

e powiat wągrowiecki,
uczestnikiem proj ektu moze byc osoba/ rodzina która zamięszkuj
jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
społecznej
a) osoby lub człoŃowie rodziny korzyst ający ze świadczeńz pomocy
lub kwalifikujące się
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca}o}4 r. o pomocy społecznej

doobjęciawsparciempomocyspołecznej,tj.spełniająceconajmniejjednąz
r. o pomocy społecznej
przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 1Ż marca2004

;

b)osobyprzebywającewpieczyzastępczejlubopuszczającepieczęzastępcząoraz
fuŃcji opiekuńczo_
członkowie rodziny przeżywąącej trudności w pełnieniu
czerwca}}Ilr, o wspieraniu
wychowaw czych, o ktorych mowa w ustawie zdnia9
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
ustawy
c) osoby z niepełnosprawnościami_ osoby niepełnosprawne w rozumieniu
zdnia27si^erpnia19g7r.orehabilitacjizawodowejispołecznejorazzŃtvdnianiu
JżI, z póżn, zm,), a takżę
niepełnospru*nych (Dz. I]. z 2011 r. Nr |27 , poz.
osób

osoby

z

zaburzęnrami psychicznymi, w rozumieniu ustawy

z

dnia 19 sierpnia 1994

lJ. z2016r. poz, 546, ze zm,);
podeszły więk, stan zdrowia lub
osoby niesamodzielne _ osoby, które ze względu na
w związku z niemoznością
niepełnosprawnośćwymagają opieki lub wsparcia
jednej z podstawov\Tch czynności dnia
samodzielnego wykonywania co najmniej

r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.

d)

e)

codziennego;
lub wykluczęnięm
osoby będące otoczeniem osób zagrożonych ubóstwem
z osobami zagtożonymt
społecznym _ to osoby spokrewnione lub niespokrewnione
zamieszkujące i gosPodarujące,
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie
najb|izszego środowiska osób zagrozonych ubóstwęm

a także inne osoby z

lub wykluczeniem społecznym,
ż. Do wsparcia preferowane będą:
społecznym
a) osoby lub członkowie rodziny zagrożonej ubostwem lub wykluczeniem
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

b)osoby,niepeł.'osprawnościamtoznacznymlubumiarkowanymstopniu
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niepełnosprawności lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością
intelektualną oTaz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
i osób
J. Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osob z niepełnosprawnoŚciami
niesamodzielnych, których dochód nie prze\<racza I50% właŚciwego krYterium
dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa
w ustawię

z

dnia

I2 marca2004 r. o pomocy społecznej.

§5
Rekrutacja
rekrutację do Projektu odpowiada Partner Wiodący i Partnerzy, kuZdy zgodnie
z opisem we wniosku o dofinansowanie Projektu.
Partnera
2. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Wągrowieckiego - w przy9adku
Wiodącego , orazna terenie gmin: wiejskiej Wągrowiec i gminy miejsko - wiejskiej Skoki,
terytortdlną dział.ania partnęrów projektu.
zgodnie z właściwością
3, Docelową grupę uczestników projektu stanowić będzie 354 osób.
kieruje wsParcie
a) paftner Wiodący - powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
do 301 osób, w tym 97 dzieci i młodziężyz pieczy, 39 osób pełniących fuŃcję rodzin
zastępczychlub prowadzącychrodzinne domy dziecka i 85 osob stanowiących otoczenie
rodzin zastępczych, 80 osób z ktorych 45 stanowią osoby niesamodzielnie,
niepełnosprawne i 35 osób będących opiekunami osob niesamodzielnych,

l.

Za

niepełnosprawnych,
b) Partnęr-

Gmina Wągrowiec/ Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Wągrowcu

obejmie swoimi dzińantami 30 osób, w tym 26 osób niesamodzielnych, niepełnosPrawnYch
i 4 osoby będące asystentami osób niepełnosprawnych,
swoimi działaniamt
c) Partner_Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie obejmie
23 osoby młodzieZ13+,
4. Częstotliwośćprowadzenia rekrutacj i:
1) rekrutacja główna prowadzona jest od 20 stvcznia}}L7r. do 30 częrwcazjl7r,
2) dopuszc za sięmożliwośćprowadzenia rekrutacji uzupełniaj ącej,bądżzakwalifikowania
realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku

w trakcie

rezygnacjt zudzińuw projekcie lub wcześniejszego zakończeniaudziału w Projekcie;
limitu miejsc.
3) rekrutacja uzupełniająca prowadzonabędzie do momentu wykorzystania
na tablicach ogłoszeń
5. Informacja o naborze przekazana zostanie poplzez informację
i stronach internetowych Realizatorów Projektu.
na stronach
6. Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji zostanązamieszczone
internetowych Realizatorów Projektu i będą dostępne w biurach kazdego z Partnerów
Projektu w godzinach urzędowania.
rekrutacji,
7. personęl projektu partnerów będzie odpowiedzialny zaprzeprowadzęnie Procesu
wYkonYwanej
będzie propagować mozliwośćuczestnictwa w Projekcie podczas codziennie
ich
pracy, nawiązując bezpośrednie kontakty z potencjalnymi uczestnikami projektu bądż
opiekunami.
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zakwalifikowaniu uczestnika / uczestniczki do udziału w Projekcie decYduje spełnienie
kryteriów określonych w § 4.
Kandydaci chcący wziąc udziałw projekcie i spełniający krleria rekrutacji zostanąwPisani

8. o
9.

na listę rekrutacyj
10.

n

ą, pr ow adzoną przęz każdego z Partnerów.

W przypadku zakwalifikowania większej niZ zakJadanej liczby Uczestników Projektu,

partnerzy utworzą listę rezerwową, W przypadku rezygnacji lub wYkreŚlenia Uczestnika
z projektu, osoby znajdujące się kolejno na liścierezerwowej otrzymają propozycję
przystąpienia do udziału w Projekcię zzastrzezeniem § 6 ust. 4 pkt. 5.

§6

Przebieg procesu rekrutacji

1.

Przebie

1) osoba zainteresowana składa dokumentację zgłoszeniową osobiŚcie lub drogą

pocztową, odpowiednio w siedzibie Parlnerów,zuwzględnieniem § 5 ust,2
2) Dokumenta cję zgłoszeniową stanowią:
a) Kwestionariusz rekrutacyjny -zńączntk nr 1 do niniejszego regulaminu, który
zawięradane osobowe i teleadresowe (imię nazwisko, PESEL,płeć, adres, telefon, itP.).
W kwestionariuszu wymienione są wszystkie kryteria weryfikacji statusu osobY
się do grupy docelowej oTaz oświadczenie o wyrazeniu zgody na

odnoszące

sobowych.
b) Zasady uczestnictwa w projek cie - zńącznik nr 2a do niniejszego regulaminu, który
jest zbiorem najwazniejszych warunków uczestnictwa w Projekcie.
Pracownik Pańnera w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane za,wartę
przetw arzanie danych

3)

4)

o

w Kwestionariuszu rekrutacyjnym w trakcie wywiadu środowiskowego lrozmovly
rekrutacyjnej przeprowadzonej w miejscu zamięszkania potencjalnego Uczęstnika
Projektu. Notatka służbowaz rozmory rekrutacyjnej (Załącznik nr 3 do niniejszego

regulaminu) zawiera informacje na temat danych osobowych, sytuacji rodzinnej,
zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej. Ponadto żrodłemweryfikacji danych
zawartych w kwestionariuszu zę stanem faktycznym będą dokumenty dołączone
do wywiadu/notatki, np.: zaświadczenia, oświadczenia, orzeQzenia, Postanowienia,
wyroki sądowe oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia.
po przeprowadzonym wywiadzie środowisko!\rym/ rozmowie kwalifikacyjnej
Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji Kandydata pod względem spełniania
kryterium grupy docelowej i za|iczenia lub nie zaltczęnia, do osób lub rodzin
preferowanych do objęcia wsparciem, atakżę dostępności naboru. Karta WerYfikacji

uczestnictwa w projekcie stanowi załączniknr 4 do niniejszego Regulaminu;
ich

2.

zastępczęj:

1) Rodzina zastępcza osobiście lub drogą pocztową składa w siędzibie Partnera

wiodącego kwestionariusz rekrutacyjny _ załącznlk nr 1 do niniejszego regulaminu,
ktory zawiera dane osobowe i teleadresowe dziecka (imię nazwisko, PESEL, PłeĆ,
_ załącznik w żb,
adres, telefon, itp.) oraz Zasady uczestnictwa w Projekcie
W Kwestionariuszu wymienione są wszystkie kryteria weryfikacji statusu osobY

Fu

ndusze

,*

Europejskie

'

Proqram Reqionalny

odnoszące

j;fi'

ifl!\l,,

.^"n*.^o woJEwoDzTwA
WlELKoPoLSKlEGo

Unia Europejska
Europejski Fundu5z Społeczny

się do grupy docelowej otM oświadczenie o wyrazeniu zgody

na

owych.
2) Rodzina zastępcza składa wniosek o objęcie dzięcka, pełnoletniego wychowanka
wsparciem w ramach Projektu.
3) Komisja weryfikacyjna dokonuje weryfikacji Kandydata pod względęm spełniania
kryterium grupy docelowej izaliczęnta lub nie za|iczeniu, do osob preferowanych do
pr zetw arzanie

danych

o

s

ob

objęcia wsparciem, a także dostępności naboru. Karta Weryfikacji uczestnictwa
w Projekcie stanowi zńącniknr 4 do niniejszego regulaminu;

rodzinne domy dziecka:
1) osoba zainteresowana składa dokumentację zgłoszeniową osobiŚcie lub drogą
pocztową w siedzibie Partnera Wiodącego
2) Dokumentacj ę zgłoszeniową stanowią:
a) Kwestionariusz rekrutacyjny - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który
zavłięradane osobowę i telęadręsowę (imię nazwisko, PESEL,plec, adres, telefon, itP.).
W Kwestionariuszu wymienione są wszystkie kryteria weryfikacji statusu osobY

odnoszące

się do grupy

docelowej oTaz Oświadczenie o wyrazeniu zgodY

na przetw ar zante dany ch o sobowych,
b) Zasady uczestnictwa w Projekcie - załączniknr 2c do niniejszego regulaminu, którY
jest zbiorem najważniejszych waruŃów uczestnictwa w Projekcie.
3) Koordynator Rodzinnej Pieczy ZastępczejlPracownik socjalny OrganizŃora Rodzinnej
pieczy Zastępczej, przeprowadzarczmowę rekrutacyjną i dokonuje opinii o zasadnoŚci udziału

Rodziny w Projekcie.

Kandydata pod względem sPełniania
kryterium grupy docelowej i zaliczęnia lub nie zaliczenta, do osób lub rodzin PreferowanYch
do objęcia wsparciem , atakże dostępności naboru. Karta Weryfikacji uczestnictwa w Projekcie

4) Komisja weryfikacyjna dokonuje weryfikacji

stanowi załącznlknr 4 do niniejszego regulaminu;
4. Ogolne zasady rekrutacji Uczestnika Projektu
4 następuje
1) Potwierdzenie spełnienia kryteriów formalnych kandydata wymienionych w §
oprzęz złożęnięnastępuj ących dokumentów
o stosowne oświadczenia Kandy data (z pouczeniem o odpowiedzialnoŚci za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą) - załączntknr 7 do Regulaminu
. otzęczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczającYstan zdrowia
. kopi innych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów/ okreŚlenie sYtuacji.
2) ostatecznej kwalifikacji uczestnika projektu dokonuje Komisja rekrutacyjna w składzię:
Kierownik projektu paftnera, Koordynator Projektu Partnera, Pracownicy Socjalni Partnera -

p

:

jeżeli dotyczy.
3) po spełnieniu łącznie, minimum 2 waruŃów, czyli spełnienia kryterium gruPY docelowej
i dostępnościnaboru, Kandydat moze zostać przyjęty do projektu. W przypadku złożenia
dokumęntów zgłoszeniowych w tym samie czasle, przęz więcej osób, w pierwszej kolejnoŚci
przyjmowane są do projektu osoby za\iczanę do grupy preferowanej do objęcia wsparciem;
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względu nawczerpanie Się limitu
listę rezerwową;
miejsc nie został przyjęty do Projektu , za jego zgodązostanie wpisany na
projektu osoby preferowane
5) Z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są do
do objęcia wsparcięm ,bezwzg|ędu na datę zŁożenia dokumentacji zgłoszeniowej;
odpowiednio
6) Dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwTotowi i będzie przechowywana
w archiwum Pańnera Wiodącego i Partnerów.

4) Kandydat, który spełniłkryterium grupy docelowej, a|e Zę

łodz
Parlnera - Fundacji Aktywności Lokalnej,
roceSu

wewnętrzne_i

§7

Obowiązki i prawa Uczestników Projektu
Deklaracji uczestnictwa
1. osoba uzyskuje Status Uczestnika Projektu z dniem podpisania
warunki i formy wsparcia
w projekcie _ zńączniknr 6 do Regulaminu i umowy, określającej
w Projekcie.
2.

za

datę rozpoczęcia udziału w proj

proj ektu został
ekcie uznaję się dzień, w którym uczestnik

pierwszym wspalciem.
lub
3. zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie
w projekcie uznaje się
formach wsparcia zawartychw umowie. Za datę zakończęniaudziału

obj ęty

dztęń udzielenia ostatniej formy wsparcia;
4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

a)

udostępnienia danych osobowych niezbędnych

sprawozdawczych

b) uczestnictwa w zaplanowanych wobec

do

wypełnienia obowiązków

niego/ niej form wsparcia i udziału w nich,

faktYcznYch mogącYch
c) niezwłocznęgo informowania o wszelkich zmianach okolicznoŚci
i monitorujących
mieć wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych
jak i zleconych przez Instytucję
prowadzon ych przez Partnęra Wiodącego, Partnerów
Zarządzapcą;
partnęrem wiodącym/partnerem projektu do podpisywania
d) utrzymania stałego kontaktu z
i list obecności;
w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w umowie kart usługi
podmioty w zakresie i miejscu
e) poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione
obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia;

I

pr zestrzegania zasad niniej

s

ze

go Re gulamin

;

wsparcia;
g) przestrzegania regulaminów innych podmiotów, które realizująformy
partnerów
w zakresię realizowanych
h) wypełnienia innych zalęcęń partnera wiodącego lub

zez nich zadań proj ekto wyc h ;
przekazania Beneficjentowi danYch
i) w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie
temat udziału w kształceniu
dotyczących swojego statusu na ryŃu pracy oraz informacje na
lub szkoleniu orazuzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
5. Kazdy uczestnik projektu ma prawo do:
1) udziału w zaplanowanych formach wsparcia

pr

ffi
2)
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i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie,

do zajęó _ jesli zostały
otrzymaniamateriałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych
przewtdziane dla danej formy wsparcia;
ze wsParcia
3) otrzymania cerlyfikatu/zaświ adczenia o uczestniczeniu w szkoleniu, oPinii
otrzymanego w ramach projektu fieślijest on przewidziany w programie),
jeŚli będzie
4) poczęstunku, zakwaterowania w trakcie zajęć warsztatov,rycVszkoleniowYch
programie),
przewidziany dla danej formy wsparcia;(eśli jest on przewidziany w
gdy:
5) rezygnacji z udziału w projekcie bęz ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku
niemożliwych do
rezygnacjanastąpiła zważnychpowodów osobistych lub zawodowych,
udział
przewidzenia w chwili podpisania niniejszego Regulaminu i które uniemoŻliwiajądalszY
zamieszkania itp,),
w Projekcie (np. choroba, powołanie do słuzby wojskowej,zmianamiejsca

§8

projektu
zasady rezygnacji lub wykluczeniaz uczestnictwa w

w przypadku wystąpienia
1. Rezygna ila z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko
projekcie, m. in, wymienionymi
ważnych okoliczności,które uniemożliwiają dalszy udziń w
w§7ust.5pkt.5
i
2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia

za,wteraó

od zaistnienia
powod rezygnacji. Oświadczenie nalezy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych
okoliczności.
w Projekcie
3, Uczestnik/Uczestniczka projektu moze zostaó wykluczony z uczestnictwa
(skreślenie z listy uczestników) w przypadku:
1) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
formy wsparcia;
2) naruszenia regulaminow innych podmiotow reaIizujących
w Umowie
3) nieprzes trzegania zasad uczestnictw a zawartych

4.Każdyprzypadekwymienionywust.3,rozpatrywanyjestindywidualnie.
uczestników projektu w przypadku,
5, uczestnik projektu może poprosić o skręślenie z listy
nagłymi wypadkami losowymi,
kiedy jest to spowodowane pogorszeniem stanu zdrowia lub
projektu
podejmuje odpowiednio:
6.Decyzjęo wykluczeniu/skreśleniu z listy uczestników
- w przypadku Pańnera Wiodącego: Kierownik Projektu
projektu właściwegopartnera, po poinformowaniu
- w przypadku pańnerów: koordynator
Par.tnera

wiodącego

§ 9

postanowienia końcowe

i obowiązuj ę
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 20I7r.
trwania Projektu tj. w latach 2017,20l8r,
ż. każdy z uczestników projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym
1.

prZęZ czas

regulaminem na wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie,
gdy będzie to konieczne z uwagi na
3. Niniejszy regulamin moze ulec zmianie w przypadku,
zmianę przepisów prawa lub
zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu Projektu,
projektu, a także pisemnego zalęcęnia wprowadzenia
warunków umowy o dofinansowanie
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dokonania oceny
określonychzmian Ze Strony organóW lub ins§,tucji uprawnionych do
pisemnej, pod rygorem
i kontroli reaiizacjiProjektu. Zmiana możę nastąpić jedynie w formie
nieważności.
Kierownik
4. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostatęcznądecyzjępodejmuje
Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie,
w razie rozwiązania
5. Beneficj ent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacjt Projektu
umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą;
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem

stosuje się przepisy Kodeku

cywilnego.
ZŃączntkl,:
Nr 1 - Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata,
Nr 2a - Zasady uczestnictwa w projekcie partnerskim,
wYchowaŃÓw
Nr 2b _ Zasady uczestnictwa w projekcie partnerskim dla dzieci i pełnoletnich
przeby w

ą ących w pieczy zastępczej,

pełniących funkcję rodziny
Nr 2c _ zasady uczestnictwa w projekcie partnerskim dla osób
zastępczej , prowadzące rodzinne domy dziecka,
Nr 3 _ Notatka słuzbowa zrozmow rekrutacyjnej uczestnika projektu,
Nr 4 - Kańa weryfikacji uczestnika w projekcie,
Nr 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
Nr 6 - Oświadczęnieuczestnika projektu,

Podpis Dyre
Powiatowego Cen

Pomocy Rodzinie
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