Fundusze

Unia Europejrr..

sAMoRzĄD WoJEWóDZTWA

Europejskie

WlELKoPoLsKlEoo

Pro9ram RegiondLny

Europejski Fundusz

Spoteczny

|-l;|
',
|

.

"

I

Zńączniknr 2a do Regulaminu naboru i uczestnictwa
w projekcię pt. ,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu p|ęczy
zastępazej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

Zasady uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. ,, Projekt poprawiający dostęp
do usług wsparcia rodziny i systemu piecry zastępczej, u§ług opiekuńczych
i asystenckich w powiecie wągrowieckim "

1. Osoba ubiegającej się o przyjęcie do Projektu* składa Kwestionariusz Rekrutacyjny,
po którym następuje wywiad środowiskow l rozmowa rekrutacyjna w trakcie której, osoba
zapoznaje się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Projektu jest zobowlązana dostarczyó wszystkie

do rekrutacji pracownika Pańnera**, potwierdzające
informacje zawarlę w Kwestionariuszu Rekrutacyjnym, w terminie do 5 dni od dnia
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego/ rozmowy kwalifikacyjnej. Nie dostarczenie
wymagane przęz

.vq

.lznaczonęgo

wymaganych dokumentów

w

wyznaczonym terminie będzie równoznaczne

z

rezygnacją

zudziału w Projekcie.

3. Po rozmowie
do rekrutacji

rekrutacyjnej

i

dostarczeniu wymaganych dokumentów .vqYznaczony

pracownik Paftnera, dokonuje węryfikacji wszystkich informacji pozyskanych od

osoby ubiegającej się o udział w Projekcie, pod względem kwalifikowalności do Projektu.

4. Ostatęcznej kwalifikacji Uczestnika Projektu dokonuje Komisja rekrutacyjna w składzie:

Kierownik Projektu Partnera, Koordynator Projektu Partnera, Pracownik Socjalny
Partnera/specjalista pracy z rodziną lub ir-y wskazany przez Partnera pracownik
odpowiedz ialny za rekrutacj ę.
5. O zakwalifikowaniu osoby do udziału w Projekcie decyduje:
a) spełnienie warunków zawartych w pkt 1- 2,
b

)

p o

zl,tyw na analiza zgr omadzonej dokumentacj i,

c) dostępność naboru.

6. Osoba uzyskuje status Uczestnika Projektu z dniem podpisania Deklaracji udziŃu
w Projekcie

i

Umowy, określającej warunki i formy wsparcia w Projekcie
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rozpoczęciaudziałuw projekcie uznaje się dzień, w którym Uczestnik Projektu ZOStał

pierwszym wsparciem.

9. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Realizatorów
projektu o kazdej zmianie danych kontaktowych, sltuacji zawodowej i zdrowotnej - mającej
wpływ na możliwośćuczestnictwa w Projekcie, w terminie 3 dni roboczych.

10. obowiązkiem Uczestnika Projektu jest stały kontakt
specj ali stam
1.

1

i

or

z

Kadrą Projektu

i

wybranymi

az r ealizacj a w ustalonym czasookresie umowy,

Uczestnik Projektu zobowtązany jest do stosowania się do zaIęcefi Kadry Projektu.

12,lJtratastatusu uczestnika projektu następuje poprzezskreślenie zltsty, dokonane na skutek:
_

naruszenia postanowięń zasad Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie Pn. ,, Projekt

poprawiający dostęp

do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy

zastępczej, usług

opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim ";
- naruszenia regulaminów innych podmiotów realtzĄących formy wsparcia;
- nieprze

str

ze gania zasad ucze stnictw a zaw arty ch w Umowie

;

- braku kontaktu z Uczestnikiem Projektu, pomimo pisemnego wezwania do zgłoszenia się do

siedziby Realizatora, w terminie l4 dni;

- nie

stosowania

się do zalecęń Kadry Projektu oraz wykładowców i innYch

osób

zaangażowanych w r ealizacj e zadai.

t3. Zakończenię udziŃu w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub
się
formach wsparcia zawartych w umowie. Za datę zakończęnia udziŃu w projekcie uznaje
dzięń udzielenia ostatniej formy wsparcia;

Projektu
14. Uczestnik projektu wszelkie wnioski oraz zasttzężenia składa do KoordYnatora
Parlnera, Kierownika Proj ektu Paftnera.

15. pracowntcy realizujący Projekt obowiązani są do udzieIania Uczestnikom Projektu
wyczerpujących informacji i pomocy w niezbędnym zakresie,

CZYTELNY PODPIS / KANDYDATA

/

PEŁNOMOCN IKA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA
*w przypadku uczestnictwa osoby małoletniej dokumenty powinna być podpisane przez jej prawnego
opiekuna,

**w zalezności od partnera projektu będzie to: pracownik socjalny/specjalista pracy

projektu lub inny pracownik odpowiedzialny za rekrutację,

ry

z

rodziltą, koordynator

