
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

w ramach Projektu pt.: „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim” nr projektu: 

RPLU.11.02.00-06-0010/16współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany przez  Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, na podstawie Umowy nr 

10/RPLU.11.02.00-06-0010/16-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 

§ 1 

Informacje o Projekcie 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie 

pt. „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim”. 

2. Beneficjentami Projektu są : 

 Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Partner Wiodący 

 Gmina Adamów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie – Partner 

 Gmina Stanin/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie – Partner 

 Gmina Trzebieszów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie – Partner 

 Gmina Wola Mysłowska/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej – 

Partner 

 Gmina Serokomla/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli– Partner 

 Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie– Partner 

 Gmina Wojcieszków/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie– Partner 

3. Projekt realizowany jest w okresie od  01.11.2017 r. do 31.10.2018r. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych 

użyteczności publicznej dla 375 osób (243 K, 132M) poprzez rozwinięcie specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego na terenie gminy Adamów, Stanin, Trzebieszów, Wola Mysłowska, 

Serokomla, Krzywda oraz Wojcieszków do końca X 2018r. 

 

2. W ramach projektu zaplanowano rozwój kompleksowych usług wspierających rodziny z powiatu 

łukowskiego w formie: 

- Specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze 

        - Działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

        - Pracy socjalnej



 

 

Grupa docelowa projektu to 140 rodzin zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego, w tym: w tym 

375 osób (243 K, 132M) z gmin: Adamów, Stanin, Trzebieszów, Wola Mysłowska, Serokomla, 

Krzywda oraz Wojcieszków. Grupa docelowa projektu to osoby zamieszkujące w/w gminy w tym 

osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które się wpisują w 

wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. Z poradnictwa będą korzystać także osoby z otoczenia rodzin 

wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia 

uczestników skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 

rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne. 

    4. Udział w Projekcie jest nieodpłatny. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Grupę docelową stanowić będą osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie oraz osoby 

wytypowane, na podstawie dokumentacji OPS (partnerów projektu). 

2. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o regulamin w sposób ciągły. 

3. Dokumentację będzie zatwierdzać koordynator merytoryczny. 

4. Etapy rekrutacji: 

a) Na potrzeby zadania nr 1 i 3 zgłoszenia będą przyjmowane na bieżąco przez partnerów. 

Zgłoszenia udziału będą się odbywały poprzez dostarczenie deklaracji o chęci skorzystania z 

usług (wraz z oświadczeniem spełniania kryteriów kwalifikowalności i o wyrażaniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych) 

- osobiście 

- drogą mailową.  

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w OPS, na stronach internetowych gmin. 

b) Na potrzeby zadania nr 2, zorganizowane zostanie spotkanie rekrutacyjne. Celem spotkania 

jest weryfikacja danych potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych do udziału w 

projekcie, a także zbadanie motywacji osoby do uczestnictwa w działaniach projektowych 

oraz wstępna diagnoza potrzeb uczestników. Zgłoszenie udziału będą się odbywały poprzez 

dostarczenie deklaracji o chęci skorzystania z usług (wraz z oświadczeniem spełniania 

kryteriów 

kwalifikowalności i o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) 

       - osobiście 

       - drogą mailową.  

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w OPS oraz na stronach internetowych gmin. 

c) Kwalifikacja uczestników. Decyzję o kwalifikacji uczestników podejmuje OPS na podstawie 

kryteriów: 

 kompletności i poprawności formalnej złożonych dokumentów  

 kolejności zgłoszeń  

 analizy informacji zawartych w oświadczeniach. 

Obok podstawowych kryteriów będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe (za każde 1 pkt): 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 



 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia 

o niepełnosprawności) 

 osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby 

z zaburzeniami psychicznymi na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) 

 osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ. 

5. W przypadku, gdy liczba osób chętnych, spełniających kryteria projektu przewyższy liczbę 

miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Lista tworzona będzie wg kolejności zgłoszeń 

(data złożenia oświadczenia). Osoby z listy będą włączone do uczestnictwa w przypadku 

rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Każda z osób 

zostanie osobiście lub telefonicznie poinformowana o zakwalifikowaniu  do udziału w 

projekcie (bądź o wpisie na Listę Rezerwową). 

6. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu opatrzone 

miejscowością, datą i czytelnym podpisem kandydata. 

7. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym przez 

koordynatora organizacyjnego, a kandydaci/tki będą niezwłocznie informowani o 

ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 

8. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie 

wymagane dokumenty poprawne formalnie. 

9. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby Uczestników będą rejestrowane na 

liście rezerwowej.  

10. Dokumenty  złożone  w trakcie rekrutacji przez  kandydatów/ki nie  podlegają zwrotowi. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) nieodpłatnego uczestnictwa w formach wsparcia; 

2) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia; 

3) korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) uczestniczenia  w  formach  wsparcia  w  pełnym  zakresie  przewidzianym   programem,   

przy minimum 80%obecności; 

2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia  oraz 

kulturalnego zachowania; 

3) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 

4) usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia 

lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych 

okoliczności; 

5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od 

wymogów programowych; 

6) wypełniania dokumentów koniecznych dla realizacji Projektu; 

6) udostępniania       danych       osobowych        niezbędnych        do        realizacji        

Projektu,  w szczególności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem 

kwalifikowalności wydatków, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2014 



 

współfinansowanego zEFS; 

7) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 

Beneficjentowi/Realizatorowi Projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących 

sprawozdawczości Projektu; 

 

 

§ 5 

Rezygnacja z udziału w Projekcie 

 

1. Osoba   zakwalifikowana   do   udziału    w    Projekcie    na    listę    podstawową    ma    prawo    

do rezygnacji z udziału w Projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona 

pisemnie w Biurze Projektu u Partnera Wiodącego lub pozostałych Partnerów najpóźniej na 5 

dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia. 

2. Realizator dopuszcza rezygnację z udziału w wsparciu w trakcie jej trwania tylko w 

przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, uniemożliwiających 

dalszy udział we wsparciu. 

3. Uczestnik ostatecznie zostaje skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku: 

1) naruszenia swoich obowiązków wymienionych w § 4 ust. 2Regulaminu; 

2) złożeniapisemnegooświadczeniaorezygnacjizuczestnictwawProjekcie,októrymmowa§5 

ust.1. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu, udział w Projekcie proponowany 

jest kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej. 

5. Osoba   rezygnująca   lub   skreślona   z   udziału   w    Projekcie   wypełnia   ankietę   

wyjścia/test   i  inne  dokumenty potrzebne do sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji 

Projektu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda osoba kandydująca lub biorąca udział w Projekcie akceptuje warunki Regulaminu 

poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego. 

2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu, tj. od 01.11.2017 r. do 31.10.2018r. 

3. Realizator ma prawo w każdym czasie do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

4.   Kwestie  nieuregulowane  w  Regulaminie  rozstrzyga  Partner Wiodący – Fundacja Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny  

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zbiorach 


