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Załączniknr 2b do Regulaminu naboru i uczestnictwa

projekcie pt. ,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pięczy

zastępczęj, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

Zasady uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. ,, Projekt poprawiający dostęp

do usług wsparcia róoziny i systemu pieczy zastępczei, usług opiekuńczych

i asystencńch w powiecie wągrowieckim " _ dzieci i pelnoletnich wychowanków
przebywających w pieczy za§tępczej

1. Rodzina zastępcza, w ktorej przebywa dziecko, pełnoletni wychowanek składa

kwestionariusz rekrutacyjny o objęcie wychowanka wsparcięm W ramach Projektu,

2. Koordynator Rodzinnej pieczy Zastępczej wraz z pracownikiem socjalnym/ sPecjalistą ds.

pracy zrodzinądokonują analizy dokumentów i wystawiają wstępną opinię.

3. Kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej dokonuje weryfikacji Kandydata pod względem

kwalifikowalności do Proj ektu.

4. o zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie decyduje:

a) spełnienie warunków zawartych w pkt 1-2,

b ) p o zytyw na analiza zgr o madzon ej d o kumentacj i,

c) dostępność naboru.

5. Dziecko uzyskuje status Uczestnika projektu z dniem podpisania przez Opiekuna plawnego

Deklaracji udziału w projekcie i umowy, określającej warunki i formy wsparcia w projekcie,

6. pełnoletni wychowanek uzyskuje status Uczestnika Projektu z dniem podPisania PrzęZniego

Deklaracji udziału w projekcie i umowy, określającej waruŃi i formy wsparcia w projekcie,

7 . za datę rozpoczęcia udziałuw proj ekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik proj ektu zostń

obj ęty pierwszym wsparciem.

8. opiekun, Rodzina zastępcza,w której przebywa dziecko, Wychowanek zobowiąZany jest do

nięz:włocznego informowania paftnera wiodącego o każdej zmtanię danych kontaktowych,

sytuacji zawodowej i zdrowotnej _ mającej wpływ na możliwość uczestnictwa dzięcka,

wychowaŃa w Projekcie.

9. obowiązkiem opiekuna, rodziny zastępczej Uczestnika Projektu jest stały kontakt zKadrą

projektu i wybranymi specjalistami orazrea|izacjaw ustalonym czasookresie umowY,

10. Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń osób ręalizującYch

Projekt.
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1 1, Utrata statusu Uczestnika Projektu następuje poprzęzskreślenie z|isty, dokonane na skutek:

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

poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępazęj, usług

opiekuńczych i asystenckich w powięcie wągrowieckim "

- naruszenia regulaminow innych podmiotów realtzujących formy wsparcia;

- ni eprze str zę gania zasad ucze stnictw a zaw arty ah w Umowi e ;

- braku kontaktu z opiekunem, rodziną zastępczą Uczęstnika Projektu, pomimo Pisemnego

wezwania do zgłoszenia się do siedziby Realizatora, w terminie 14 dni;

- nie stosowania się do zaleceń osób realizujących projekt oraz wykładowców i innYch osob

zaangażowanych w realizacj ę zadan.

12, Zakonczęnie udziŃu w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub

formach wsparcia zawartych w umowie . Za datę zakończęnia udziaŁu w projekcie uznaje Się

dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia;

13. Uczestnik projektu wszelkie wnioski oraz zastrzeżęnia składa do Kięrownika Projektu,

Koordynatora Projektu Partnera lub innego pracownika wyznaczonęgo pIzez Partnera,

14. pracownicy realizujący projekt obowiązani są do udzielania opiekunom uczestników

Projektu wyczerpujących informacji i pomocy w niezbędnym zakręsie.

.., dnia

CZYTELNY POODPIS PEŁNOMOCNIKA

/OPIEKLINA PRAWNEGO KANDYDATA

W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej dokumenty o rekrutacji i zakwalifikowaniu PoWlnnY

byc podpisafte przez opiekun prawnego.


