
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

w projekcie systemowym pn. „RÓWNE SZANSE” 

 

realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

� Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 

� Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć  uczestnika/ uczestniczkę  Projektu 

� Projekcie – należy przez to rozumieć projekt systemowy pn. „RÓWNE SZANSE”  

§ 2 

1.  Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie realizowanym przez 

Beneficjenta w terminie od 1 stycznia do 31 października 2012 roku. 

 

2.  Projekt jest realizowany na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Zawoi a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 

 

3.  Celem głównym projektu uruchomienie procesu aktywizacji społecznej osób z terenu Gminy 

Zawoja. 

 

4.  Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 

 

5.  Biuro projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. 

 

6.  Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach Projektu obejmuje: 

• Organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego (warsztaty psychologiczne, 

indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem,  terapeutą uzależnień, prawnikiem i 

doradcą zawodowym) 

 

 

 

 

 



 

• Organizacja i finansowanie dla rodziców nieletnich uczestnictwa w grupach  wsparcia; 

• Organizacja dla młodzieży , która pozostaje w zainteresowaniu Sądu Rejonowego wyjazdu 

podczas którego będą mogli nabywać umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie, 

szacunku i pozytywnych relacji z rówieśnikami a także doświadczyć miłych wrażeń 

związanych z pobytem nad morzem. 

 

 

7. Beneficjenci Ostateczni mogą ponadto skorzystać: 

 

• poczęstunków, cateringu 

• zasiłków celowych wypłacanych w okresie uczestnictwa w projekcie 

 

 

8. Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w 

projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim i spełnia ww. kryteria.  

 

§ 3 

 

Rekrutacja:  

 

1.  Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 4 stycznia do 31 marca 2010 r. przez biorących udział 

w realizacji projektu pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zawoi oraz zespół zarządzający. 

 

2.  Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie powinno być przekazane pracownikowi socjalnemu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi właściwemu ze względu na rejon 

zamieszkiwania zainteresowanego.  

 

3.  O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych stanowi 21 uczestników. W przypadku 

zakwalifikowania zakładanej grupy, Beneficjent utworzy listę rezerwową. W momencie 

rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z Projektu, osoby znajdujące się kolejno na 

liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.  

 

5.  Beneficjent Ostateczny przed przystąpieniem do realizacji projektu jest zobowiązany do złożenia 

następujących dokumentów: 

a) ankieta rekrutacyjna – wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,  

b) deklaracji uczestnictwa w projekcie – wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,  

c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu,  

d) oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych działaniach i Priorytetach 

w okresie realizacji projektu systemowego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

regulaminu.   

 

6. Przy rekrutacji uczestników projektu nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. 

 

 

 

§ 4 

 

1. Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie 

realizowania umowy lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z  

listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zawoi na wniosek Pracownika projektu, który współpracuje z  Beneficjentem 

Ostatecznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. W przypadku skreślenia z listy uczestników Projektu lub nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w 

Projekcie Beneficjent Ostateczny zostanie zobowiązany do zwrotu kosztów zrealizowanych w 

stosunku do jego osoby działań oraz zwrotu pobranych materiałów szkoleniowych.  

 

§ 5 

1.  Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę 

podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 

 

2.  Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: 

a)  dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanych oświadczeniach . 

b)  podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności oraz pokwitowań odbioru 

materiałów szkoleniowych, poczęstunków, ewentualnych posiłków 

b)  wypełniania w trakcie udziału w zajęciach lub kursach ankiet ewaluacyjnych i testów 

sprawdzających (jeżeli dotyczy),  

d)  przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy),  

e)  bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. 

 

 

 

      Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.   

 

 

 

                .....................................................                                                     ………………………….. 

                        (miejscowość i data)       Czytelny podpis    

                                                                                                                                         Beneficjenta Ostatecznego 

 

 

 

 


