REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GRANTOWYM

Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia"
przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"

1.

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji oraz warunki udzielania
wsparcia w ramach Projektu grantowego Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia" przy
świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta" w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto
Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś

priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi
Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
2.

1.

2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
− „Projekcie” – należy przez to rozumieć Projekt Utworzenie klubu młodzieżowego
„Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta",
− „Beneficjencie, Realizatorze Projektu, Organizatorze” – należy przez to rozumieć Gminę
Miasto Włocławek / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87800 Włocławek,
− „Biurze Projektu” - należy przez to rozumieć Biuro Projektu we Włocławku przy ul. Ogniowa
8/10, 87-800 Włocławek, pok. 233,
− „Uczestnika Projektu” – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Projektu, z którą
Realizator Projektu podpisał umowę uczestnictwa w Projekcie grantowym.
§2
Informacje o Projekcie
Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna
Grupa Działania Miasto Włocławek, ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek, a Gminą Miasto
Włocławek / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800
Włocławek.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost
aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju,
Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
3.

Celem Projektu jest tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców
Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społecznozawodowej w okresie do 15.11.2019 roku.
4. Organizator założył, że w Projekcie udział weźmie 12 osób (8K, 4M).
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§3
Zakres wsparcia
Realizator Projektu zaplanował w Projekcie zajęcia grupowe specjalistycznego doradztwa dla 12
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym m.in.: korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej.
Klub Młodzieżowy „Osiągalnia” funkcjonował będzie przez dwa dni w tygodniu, w każdy wtorek
i czwartek w dni robocze w godzinach od 18.00 do 20.00, w dni wolne od nauki szkolnej w
godzinach od 16.00 do 18.00.
Zajęcia grupowe specjalistycznego doradztwa w ramach projektu grantowego skierowane będą
do 8 kobiet i 4 mężczyzn, z zakresu socjoterapii, rozwijania zdolności artystycznych poprzez
realizację zadań manualnych podczas zajęć kreatywnych z instruktorem zajęciowym,. Ponadto
w celu przeciwdziałania lub pogłębiania się problemów związanych z uzależnieniami czy
ryzykownymi zachowaniami zapewnione zostanie wsparcie z obszaru zdrowia i rodziny
(terapeuta uzależnień oraz spotkania z pielęgniarką). Młodzież otrzyma również dostosowane
do wieku wsparcie doradcy zawodowego w formie grupowych warsztatów z zakresu
poszukiwania pracy i przygotowania się na spotkanie z pracodawcą.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:
a) wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności
szkolnych – stała pomoc opiekuna klubu,
b) pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych – zajęcia z doradcą zawodowym
3 spotkania po 2 godz.,
c) wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań –
zajęcia z socjoterapeutą 6 spotkań po 2 godz.,
d) zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek – zajęcia z terapeutą
uzależnień 3 spotkania po 2 godz.,
e) rozwój talentów i zainteresowań – zajęcia z instruktorem zajęciowym 8 spotkań po 2 godz.,
f) bezpieczne zachowania pro zdrowotne – zajęcia z pielęgniarką 3 spotkania po 2 godz.,
g) w celu wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem zostaną podjęte działania
środowiskowe takie jak: wyjścia do kina, na kręgle, do MCDonald`s, dwie wycieczki do
Malborka i Warszawy oraz ognisko.
§4
Zasady i kryteria rekrutacji do Projektu
Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie od 14 maja 2019r. (12 osób). Rekrutacja prowadzona
będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Rekrutacja do
projektu zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych, czterech Osiedlowych Sekcji
Pomocy Społecznej MOPR:
− OSPS „Śródmieście” – ul. Ogniowa 8/10
− OSPS „Zazamcze” – ul. Wieniecka 42
− OSPS „Wschód” – ul. Żytnia 58
− OSPS „Południe” – ul. Kaliska 7
oraz pracowników świetlicy środowiskowej „Zachęta” przy ul. Wienieckiej 42 i biurze projektu
przy ul. Ogniowej 8/10, pok. 233.
Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie przez kandydata dokumentów
rekrutacyjnych (formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami,
zaświadczeniami, oświadczeniami itp.).
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Podanie danych przez Uczestnika Projektu jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Osoba zainteresowana udziałem w projekcie wypełnienia formularz rekrutacyjny, na podstawie
którego dokonany zostanie nabór Uczestników projektu. Do projektu zakwalifikowane będą
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osoby z ich otoczenia. Na tej
podstawie Zespół Rekrutacyjny sporządzi listę podstawową i rezerwową osób
zakwalifikowanych do Projektu.
W przypadku nie zrekrutowania założonej liczby uczestników przeprowadzona zostanie
rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza wyznaczonym terminem, do
momentu zrekrutowania pełnej grupy.
W przypadku rezygnacji Uczestniczka projektu zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy
rezerwowej.
Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do Projektu zostaną o tym poinformowane
telefonicznie.
§5
Uczestnictwo w Projekcie
Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej formy
wsparcia w ramach projektu.
Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności, w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub
zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy.
W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w wypadku
nie wypełniania postanowień zawartych w umowie lub naruszenia postanowień niniejszego
regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje Koordynator
Projektu.
W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie z przyczyn nieuzasadnionych lub
skreślenia z listy Uczestników Projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień
zawartych w niniejszym regulaminie uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik jest zobowiązany do
zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w Projekcie.
Uczestnik projektu kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia ostatnich zajęć oraz działań
środowiskowych.
§6
Obowiązki stron
Realizator Projektu zobowiązuje się do:
− zapewnienia zaplecza lokalowego, sprzętowego i kadrowego niezbędnego do realizacji
Projektu,
− realizacji Projektu grantowego zgodnego z wytycznymi i właściwymi przepisami prawa
dotyczącymi realizacji poszczególnych form wsparcia tj. przeprowadzenia warsztatów
i działań środowiskowych.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
− uczestnictwa w Projekcie grantowym.
− aktywnego, regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach i działaniach
środowiskowych.
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− podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności oraz pokwitowań odbioru
materiałów piśmienniczych, poczęstunku, etc.;
− wypełniania dokumentów koniecznych do realizacji Projektu,
− bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
udział uczestnika w projekcie (najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia ww. okoliczności),
− udostępnienia danych osobowych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych
oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także do przekazania informacji na temat swojej sytuacji
po opuszczeniu Projektu.
− informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia
Realizatorowi Projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości
Projektu.
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§7
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2019r. i obowiązuje przez cały czas trwania
Projektu.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Projektu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Projektu.
Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
Realizatora
Projektu
(www.mopr.wloclawek.pl), w Biurze Projektu oraz u pracowników socjalnych Osiedlowych
Sekcji Pomocy Środowiskowej: ul. Ogniowa 8/10, ul. Wieniecka 42, ul. Żytnia 58, ul. Kaliska 7
oraz pracowników świetlicy środowiskowej „Zachęta” przy ul. Wienieckiej 42.
W sprawach nieuregulowanych, nieujętych w Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje
Koordynator Projektu.
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