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REGULAMIN Z DNIA 01.08.2020 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„SZCZĘŚLIWE RODZINY” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Szczęśliwe Rodziny”. 

2. Projekt „Szczęśliwe rodziny” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 

11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem 

lokalnych – projekty konkursowe. 

3. Projektodawcą jest Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie, przy ul. Gdańskiej 

10/8.  

4. Projekt realizowany jest w okresie od 2020.08.01 r. do 2021.05.31 r. 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych wśród 23 rodzin z terenu gminy Lubawa i Susz.  

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnictwo w projekcie „Szczęśliwe Rodziny” jest dobrowolne. 

2. W projekcie może uczestniczyć 43 uczestników- głównie rodzice i dzieci oraz 5 osób z 

otoczenia zamieszkujących gminę Lubawa lub Susz. 

3. Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane osobowe i 

podpisując deklarację zgłoszeniową zawierającą wyrażenie zgody na gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu; dane 

osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu. 
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4. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz 

spełnia warunki uczestnictwa w nim określone. 

5. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na 

podstawie, których został zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Kryteria rekrutacji dla uczestników projektu: 

1.1 Zamieszkanie na terenie gminy Lubawa lub Susz. 

1.2 Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (oprócz osób 

odbywających karę pozbawienia wolności). 

1.3 Doświadczanie wielokrotnego w wykluczenia: 

□ osoba korzystająca lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy 

społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą 

się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą, co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, szczególnie z 

powodu bezrobocia i ubóstwa 

□ osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

□ osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz członkiem 

rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

□ osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz.U. z 2014 r. poz. 382); 

□ osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 

nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

□ osobą z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 

27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z 

zaburzeniami psychicznymi, w roz. ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego(Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późni. zm.); 

□ członkiem 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; 
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□ osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); 

□ osobą niesamodzielną; 

□ osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

□ osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby według następujących kryteriów punktowych 

(1pkt.za 1 przesłankę za 1 osobę w rodzinie): 

1.1 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz niepełnosprawności sprzężone, 

niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne (potwierdzone orzeczeniem);  

1.2 wielokrotność wykluczenia (za każdy rodzaj wykluczenia 1 pkt.); 

 

§ 5 

Procedura rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie gminy Lubawa i Susz, o których mowa w § 

4. 

2. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania 

wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji 

np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność. 

3. Rekrutacja będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc. 

4. Po ostatnim naborze utworzona zostanie także lista rezerwowa. Dokumenty rekrutacyjne będą 

do pobrania na stronie www.fundacjawm.pl (też mailowo lub pocztą)  
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§ 6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnictwo we wsparciu będzie udzielone bez względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie 

etniczne, religię, światopogląd i orientację seksualną. W tym kierunku zostanie przeszkolony zespół 

projektowy, w tym animator.  

2. Będzie om tak, że nadzorował przestrzeganie zasady równych szans i niedyskryminacji. Jeśli jakaś 

grupa społeczna (w tym np. mężczyźni lub kobiety) są nierówno traktowani lub dyskryminowani, 

zostaną podjęte stosowane działania tj.: spotkania, warsztaty z psychologiem, pomoc innych 

instytucji; 

3. Zgłaszania w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu bądź udziału w projekcie, 

które będą rozpatrywane przez koordynatora projektu; 

4. Przekazanie dokumentów potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej lub 

społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie; 

 

5. Przekazanie w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danych potrzebnych do 

wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz w razie potrzeby wzięcia udziału w badaniu 

ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania i po zakończeniu; 

 

6. Przestrzeganie postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie; 

7. Wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych do 

realizacji projektu i stanowiących podstawę do tworzenia bazy danych o uczestnikach projektu; 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej 

lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika projektu w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej i przedstawienia stosownego 

dokumentu potwierdzającego uzasadniony przypadek rezygnacji. 

4. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

4.1. Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; 



 

Siedziba: ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława 
NIP 7441692752, Regon 280024779 
tel./fax 89 6487669, www.fundacjawm.pl 
e-mail: biuro@fundacjawm.pl 

 

5 

 

4.2. Szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r. i obowiązuje w czasie trwania projektu. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian wytycznych, 

warunków realizacji projektu, dokumentów programowych, które będą miały wpływ na treść 

Regulaminu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

niniejszym dokumentem, pozostają w gestii Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur. 

5. Regulamin jest dostępny w Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, a także na stronie internetowej: 

www.fundacjawm.pl. 

 


