
  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 

REGULAMIN PROJEKTU  

„RODZINA TO PODSTAWA!”, NR RPWP.07.02.02-30-0002/17  

 § 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie pt.: „Rodzina to podstawa!”, numer 

RPWP.07.02.02-30-0002/17, realizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (z siedzibą w: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite) w partnerstwie z  

Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal (z siedzibą w: ul. Rolnicza 3A, 62-420 Strzałkowo). 

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o biurze projektu, należy przez to rozumieć biuro pod 

adresem: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite (powiat słupecki).  

 

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01 marca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. (łącznie 28 

miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem następujące gminy województwa wielkopolskiego:  

- Czajków, Grabów nad Prosną, Kraszewice – powiat ostrzeszowski, 

- Chocz, Gizałki – powiat pleszewski, 

- Ostrowite, Orchowo, Powidz – powiat słupecki, 

- Kleczew – powiat koniński.  

 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020 (Oś 

priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe).   

 

5. Projekt zakłada udział 440 osób (w tym 215 kobiet i 225 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia 

społecznego)1, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze ww. gmin 

województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym: 

                                                                 
1 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 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 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; 

długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie;  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności 

w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej 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;  

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.);  

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki 

nad dzieckiem z niepełnosprawnością;  

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 149, z późn. zm.);  

i) osoby niesamodzielne. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia 

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  

j) 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;  

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  

l) osoby korzystające z PO PŻ.  
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- 90 rodzin z dziećmi (razem 305 osób), w tym 135 osób dorosłych-rodziców (62 kobiety i 73 

mężczyzn) oraz 170 dzieci i młodzieży (83 dziewczęta i 87 chłopców), 

- 100 osób z niepełnosprawnościami (50 kobiet i 50 mężczyzn), 

- 10 rodzin z pieczy zastępczej (razem 35 osób), w tym 15 rodziców i 20 dzieci biologicznych 

oraz dzieci z pieczy zastępczej.  

Co najmniej 80% grupy docelowej to mieszkańcy obszarów wiejskich.  

Ze wsparcia w ramach projektu wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności. 

 

6. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w terminie od 01 marca 

2018 r. do 30 czerwca 2020 r. dla 440 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, zamieszkujących na terenie gmin Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, 

Ostrowite, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz i Kleczew w województwie wielkopolskim, 

poprzez: 

- uruchomienie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla 30 dzieci w gminie Ostrowite, 

- objęcie działaniami edukacyjnymi (psychologiczne, pedagogiczne, prawne i logopedyczne) 

135 rodziców, 

- organizację pracy podwórkowej dla 140 dzieci i młodzieży, 

- organizację rehabilitacji w miejscu zamieszkania dla 100 osób z niepełnosprawnościami, 

- organizację działań edukacyjnych w postaci warsztatów wyjazdowych dla 15 rodziców i 20 

dzieci (rodziny z pieczy zastępczej).  

 

7. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

 

a/ Zadanie nr 1: 

Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w gminie Ostrowite, powiat słupecki (01 marca 

2018 r.–30 czerwca 2020 r.):  

- zrekrutowanie 30 dzieci, 

- zatrudnienie kadry (1 kierownik świetlicy oraz 2 animatorów), 

- prowadzenie świetlicy (w godzinach 14.00 – 18.00), od poniedziałku do piątku, 

- zapewnienie dzieciom: pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, kultywowania zwyczajów i tradycji 

polskich oraz kultury europejskiej, rozwijania wiedzy o kulturze i sztuce, naukę savoir-vivre, 

prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych mających na celu nabywanie pożądanych 

społecznie umiejętności i kompetencji oraz postaw, pomoc w sytuacjach kryzysowych 

(szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych dzieci), umożliwienie rozwijania własnych 

zainteresowań, współpraca z rodzicami i placówkami oświatowymi, 

- organizacja: wycieczek, warsztatów teatralnych (4 godziny/miesiąc), filmowych (4 godziny/ 

miesiąc), plastycznych (4 godziny /miesiąc), zajęć językowych (4 godziny /miesiąc) oraz 

sportowych (8 godzin/ miesiąc),  

- organizacja: 1 wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy,  

- organizacja: wyjazdów do kina, teatru, na wydarzenia kulturalne, sportowe na terenie 

Wielkopolski (8 wyjazdów w ciągu całego projektu), 

- zapewnienie dzieciom dodatkowo: posiłków w trakcie pobytu w świetlicy, dowozu, 

ubezpieczenia NNW.  

 

b/ Zadanie nr 2: 

Działania edukacyjne dla rodziców w gminach: Czajków, Grabów nad Prosną, Kraszewice, 

Chocz, Gizałki, Ostrowite, Orchowo, Powidz i Kleczew (01 marca 2018 r.–30 czerwca 2020 r.): 

- zrekrutowanie 135 rodziców w 9 ww. gminach, 
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- prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego (2 godziny/miesiąc/gmina), 

pedagogicznego (2 godziny/miesiąc/gmina), prawnego (2 godziny/miesiąc/gmina) i 

logopedycznego (2 godziny/miesiąc/ gmina). 

Uczestnicy (50%) będą mieli możliwość skorzystania ze zorganizowanej opieki nad 

dzieckiem/osobą zależną w trakcie poradnictwa.  

 

c/ Zadanie nr 3: 

Utworzenie i prowadzenie świetlic podwórkowych w 7 gminach na obszarze realizacji projektu 

(01 marca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.): 

- zrekrutowanie 140 dzieci (7 gmin x 20 dzieci /gmina), 

- zatrudnienie kadry (1 kierownik dla wszystkich świetlic podwórkowych oraz po 2 animatorów 

w każdej świetlicy), 

- prowadzenie świetlic (40 godzin w miesiącu/ każda świetlica, śr. 8 dni x 5 godzin), 

- zapewnienie dzieciom: pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, kultywowania zwyczajów i tradycji 

polskich oraz kultury europejskiej, rozwijania wiedzy o kulturze i sztuce, naukę savoir-vivre, 

prowadzenie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych mających na celu 

nabywanie pożądanych społecznie umiejętności i kompetencji oraz postaw, pomoc w sytuacjach 

kryzysowych (szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych dzieci), umożliwienie 

rozwijania własnych zainteresowań, współpraca z rodzicami i placówkami oświatowymi, 

organizowanie czasu wolnego dla dzieci,  

- organizacja: wycieczek, warsztatów teatralnych (4 godziny/miesiąc/ świetlica), filmowych (4 

godziny/ miesiąc/ świetlica), plastycznych (4 godziny /miesiąc/ świetlica) oraz zajęć sportowych 

(8 godzin/ miesiąc/ świetlica),  

- organizacja: 1 wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy,  

- organizacja: wyjazdów do kina, teatru, na wydarzenia kulturalne, sportowe na terenie 

Wielkopolski (łącznie 12 wyjazdów w ciągu całego projektu na każdą świetlicę), 

- zapewnienie dzieciom dodatkowo: drobnego cateringu w trakcie zajęć w świetlicach, 

ubezpieczenia NNW, materiałów.  

 

d/ Zadanie nr 4: 

Rehabilitacja zdrowotna dla osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania na obszarze 

realizacji projektu (01 marca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.): 

- rekrutacja 100 osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin objętych projektem, 

- prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej (w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestników) w 

wymiarze śr. 50 godzin /osoba w celu poprawy stanu zdrowia Uczestników oraz wzrostu ich 

samodzielności i aktywności w życiu społecznym /zawodowym. 

 

e/ Zadanie nr 5: 

7-dniowe wyjazdy edukacyjne dla rodziców i dzieci z pieczy zastępczej (1-szy wyjazd - lipiec–

sierpień 2018 r.; 2-gi wyjazd - lipiec–sierpień 2019 r.):  

- rekrutacja rodzin z pieczy zastępczej z obszaru realizacji projektu (10 rodzin, w tym: 15 

rodziców i 20 dzieci biologicznych oraz dzieci z pieczy zastępczej), 

- zapewnienie rodzicom podczas wyjazdu: warsztatów w zakresie wychowania prowadzonych 

przez pedagoga (18 godzin/ wyjazd), zajęć z prawidłowego żywienia z dietetykiem (18 godzin/ 

wyjazd), zajęć z pedagogiki zabawy, rozwiązywania konfliktów bez przemocy, zagrożeń w sieci, 

cyberprzemocy prowadzonych przez psychologa (20 godzin/ wyjazd),  

- zapewnienie dzieciom podczas wyjazdu: zajęć edukacyjno-wychowawczych, sportowych, gier i 

zabaw prowadzonych przez animatorów (8 godzin/ dzień/ wyjazd), 
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- rodzinom zapewnia się: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie i pełne wyżywienie (w 

ośrodku lub hotelu na terenie Wielkopolski), opiekę 2 animatorów dla dzieci podczas każdego 

wyjazdu.  

W każdym wyjeździe weźmie udział po 10 rodzin (tj. śr. 15 rodziców i 20 dzieci biologicznych 

oraz dzieci z pieczy zastępczej).  

 

8. Niniejszy regulamin określa: 

  kryteria uczestnictwa w projekcie, 

  zasady rekrutacji do projektu, 

  prawa i obowiązki Uczestników projektu. 

 

9. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

§ 2 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem/ Uczestniczką może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

- jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w 

Wytycznych w obszarze włączenia społecznego), 

- uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie gmin objętych projektem w województwie 

wielkopolskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 

- wpisuje się w kryteria grupy docelowej określone w § 1 pkt 5.  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w § 2 pkt 1 

niniejszego regulaminu, jest złożenie w biurze projektu (osobiście, przez osobę upoważnioną, 

przesłanie pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną) FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

3. Do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU należy załączyć: 

a/ obowiązkowo: 

 oświadczenie uczestnika projektu, 

b/ dodatkowo, jeśli dotyczy: 

 oświadczenie o dochodach, 

 oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 

 zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (w przypadku osób korzystających z 

pomocy społecznej), 

 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP), 

 orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnościami), 

 zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające status rodziny 

zastępczej (w przypadku rodzin z pieczy zastępczej). 

 

4. W przypadku osób poniżej 18-go roku życia wymagane jest podpisanie dokumentów 

rekrutacyjnych przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
 

§ 3 

ZASADY REKRUTACJI 
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1. Rekrutacja prowadzona będzie w I kwartale 2018 r. na obszarze realizacji projektu zgodnie z 

zasadą bezstronności, równości szans (w tym płci) i niedyskryminacji, jawności i przejrzystości.  

 

2. Promocja projektu prowadzona będzie w następujących formach: 

- dystrybucja materiałów informacyjnych oraz plakatów w ośrodkach pomocy społecznej, 

przychodniach /ośrodkach zdrowia, urzędach miast / gmin, Powiatowych Centrach Pomocy 

Rodzinie, w placówkach oświatowych,  

- informacje na stronach internetowych. 

 

3. Zgodnie z § 2 pkt 2 warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO do biura projektu (osobiście, przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem 

poczty, kuriera lub drogą elektroniczną).  

 

4. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą przez 20 dni od momentu ogłoszenia 

naboru w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 w biurze projektu. Osoby zainteresowane 

udziałem w projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne jeszcze przed rozpoczęciem działań 

projektowych (tj. przed 01 marca 2018 r.).  

 

5. Procedura rekrutacyjna uczestników projektu obejmuje następujące etapy: 

 

a. Złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (wraz z wymaganymi załącznikami) zgodnego 

ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

b. Ocena FORMULARZA (w tym przynależności do grupy docelowej, spełnienia wszystkich 

kryteriów uczestnictwa, kompletności wniosku). Dokumenty rekrutacyjne zawierające uchybienia 

formalne będą mogły zostać uzupełnione w ciągu 5 dni.  

 

c. Utworzenie i ogłoszenie listy Uczestników, osobno dla każdego zadania (lista będzie dostępna w 

biurze projektu).  

 

d. W trakcie rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby i/ lub rodziny: 

- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej, niż jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w obszarze włączenia społecznego (1 punkt), 

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi, jak 

również osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (1 punkt), 

- z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), 

o którym mowa w ustawie z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - zapis dotyczy Uczestników 

zadania nr 5 (1 punkt).  

 

e. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów. W razie jednakowej liczby 

punktów, decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

f. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. W sytuacji 

problemów z rekrutacją, przewiduje się: 

- wydłużenie jej terminu, 
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- zaangażowanie w działania promocyjne lokalnych mediów, organizacji pozarządowych, parafii, 

sołtysów, pedagogów szkolnych.  

 

g. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy.  

 

h. W wyniku zakończenia rekrutacji zostanie utworzona: 

- lista Uczestników projektu – 475 osób (osobno do każdego zadania). 

- lista rezerwowa kandydatów. 

 

i. Listy Uczestników zostaną zamieszczone w biurze projektu.  

 

j. Uczestnicy będą ponadto poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz 

terminach poszczególnych form wsparcia mailowo i/ lub telefonicznie.  

 

6. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU dostępny jest: 

- w biurze projektu,  

- na stronie internetowej Partnera wiodącego (Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich): www.wsnrrow.pl   

 

7. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 4 

PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Uczestnik/ Uczestniczka projektu ma prawo do:  

a. zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia, w których bierze udział i innych spraw 

organizacyjnych bezpośrednio koordynatorowi projektu, 

b. zgłaszania zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu, bądź jego udziału w projekcie, w formie 

pisemnej do biura projektu, 

c. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 

d. korzystania ze świadczeń oferowanych w ramach poszczególnych form wsparcia /zadań w 

projekcie (do których został zakwalifikowany/a), określonych w § 1 pkt 7 niniejszego 

Regulaminu.  

§ 5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Uczestnik/ Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:  

a. złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU (zgodnie z § 2, pkt 2), wraz z 

wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczą),  

b. zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego zapisów, 

c. dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, określonych przez 

koordynatora projektu, 

d. regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował/a, zgodnie z 

otrzymanym harmonogramem, 

e. potwierdzania uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, z których korzysta, poprzez 

każdorazowe złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności lub innych dokumentach, 

f. wypełniania wymaganych w projekcie dokumentów,  

http://www.wsnrrow.pl/
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g. bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić  

udział w projekcie, 

h. bieżącego informowania koordynatora o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków 

zapisanych w § 2 pkt 1), 

i. poinformowania koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w formie pisemnej (wraz 

z podaniem i uzasadnieniem przyczyny rezygnacji), 

j. zwrotu kosztów udziału w formach wsparcia, z których korzystał, w przypadku określonym w § 6 

pkt 2 na wskazany przez koordynatora rachunek bankowy Projektodawcy. 
 

§ 6 

WARUNKI REZYGNACJI 

1. Uczestnik/ Uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy: 

- rezygnacja zgłoszona zostanie koordynatorowi projektu do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w 

pierwszej formie wsparcia – pisemnie, bez konieczności dokumentowania powodu rezygnacji, 

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia 

została zgłoszona koordynatorowi w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny 

powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona tylko ważnymi 

powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba lub inne istotne powody zaakceptowane przez 

koordynatora projektu). Należy podać przyczyny rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie/ 

oświadczenie lub inny stosownej rangi dokument (np. zwolnienie lekarskie). 

 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia z 

nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy Uczestników, spowodowanego 

niewypełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie (min. nieobecności na zajęciach), 

Uczestnik ma obowiązek, na żądanie koordynatora projektu, zwrócić poniesione koszty jego 

uczestnictwa w projekcie.  

 

3. Przez koszty uczestnictwa w projekcie rozumie się koszty związane z udziałem w formach 

wsparcia, na które dana osoba została zakwalifikowana (w tym min. wynagrodzenia opiekunów/ 

animatorów/ trenerów /prowadzących zajęcia, wynajem sal i pomieszczeń, koszty materiałów, 

bilety wstępu, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, catering itd.), które zostały poniesione na 

rzecz danego Uczestnika.  

§ 7 

PROCES MONITORINGU 

Wszyscy Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności 

działań podjętych w ramach projektu. 
 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania. 

 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy. 

 

3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzygnięciem spraw nie uregulowanych 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii koordynatora projektu. 
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4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

5. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i 

wytycznych do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020.  

 

6. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: 

- formularz zgłoszeniowy do projektu, 

- oświadczenie uczestnika projektu, 

- oświadczenie o dochodach, 

- oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 

 

 

 

Zatwierdzam: ……………………………….…… 

 

Skrzynka, 02 listopada 2017 r.  


