REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
pn. Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych- „Zrób to sam”
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w grancie pn. Warsztaty terapeutyczne dla osób
dorosłych- „Zrób to sam”. Zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Osi priorytetowej
11, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Grantobiorcę pod nadzorem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Umowy nr 00332/20/DS-EFS. Termin realizacji Projektu: od 01.02.2021r. do 31.05.2021r.
2. Grantobiorcą jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie, ul. Szkolna 9, 87–853
Kruszyn.
3. Biuro projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Kruszynie ul. Szkolna 9,
87 – 853 Kruszyn.
4. Zasięg projektu:
- uczestnik projektu zamieszkuje teren gminy Włocławek,
- uczestnik projektu jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku
18+
- uczestnik projektu jest osobą z otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,
- uczestnik projektu nie uczestniczył wcześniej w żadnym projekcie objętym grantem
w ramach projektu grantowego LGD.
5. Udział uczestników w projekcie jest dobrowolny i wynika z przeprowadzonej procedury
rekrutacyjnej.
6. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
7. Uczestnik Projektu oświadcza, że zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Rekrutacji
spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.

§2
GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI
1. Rekrutacja obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18+ oraz
osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu obszaru
LSR tj.: gminy Włocławek.
2. Projektem objętych zostanie 8 dorosłych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3. Kryterium uczestnictwa:
Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełni jednocześnie następujące warunki:
1) Zamieszkuje na terenie obszaru LSR tj.: gminie Włocławek.
2) Jest zainteresowana udziałem w projekcie,
3) Dopełni wszystkich formalności określonych niniejszym regulaminem.

§3
ZASADY REKRUTACJI
1. Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach dla których

obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z
wymaganymi dokumentami:
- oświadczenie uczestnika projektu o miejscu zamieszkania, nie uczestniczeniu wcześniej
w żadnym projekcie objętym grantem w ramach projektu grantowego LGD
- dokument potwierdzający, że uczestnik projektu jest osobą zagrożoną ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym (np. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, orzeczenia
o niepełnoprawności, zaświadczenia/oświadczenia, w przypadku osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych
czynności dnia codziennego.
- w przypadku osób z otoczenia wymagane będzie złożenie oświadczenia, iż stanowi otoczenie
osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Owe dokumenty należy złożyć koordynatorowi projektu, w biurze projektu w Gminnym Ośrodku
Kultury z siedzibą w Kruszynie ul. Szkolna 9, 87 – 853 Kruszyn.
2. Formularz rekrutacyjny i oświadczenie uczestnika o zamieszkaniu projektu będą dostępne w biurze

projektu w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz na stronie internetowej Gminy
Włocławek.

3. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz

zasadą niedyskryminacji. Zostanie zapewniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami i ich
asystentów.
4. Koordynator odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, w tym

informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, weryfikację dokumentów zgłoszeniowych pod
względem formalnym, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów poprzez sporządzenie list
rekrutacyjnych, sporządzenie list podstawowych i rezerwowych – w przypadku większej ilości
zgłoszonych.
5. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 02 lutego 2021r. do 12 lutego 2021r.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w procesie rekrutacji będą realizowane

dodatkowe spotkania rekrutacyjne bądź bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi uczestnikami
projektu w miejscu zamieszkania. Ponadto przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby
uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała do
momentu zrekrutowania pełnej grupy.
7. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym

Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. Koordynator sporządzi listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe. Listy zakwalifikowanych

będą dostępne u koordynatora projektu. Wszyscy zakwalifikowani zostaną powiadomieni
o wynikach przez koordynatora. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszenia
się.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKT
1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
- bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu;
- zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy.
2. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma: zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie.
3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany/a do uczestnictwa w 70 % zajęć w ramach poszczególnych form
wsparcia. Zawinione opuszczenie zajęć przez Uczestnika Projektu ponad dopuszczalny wyżej poziom
uprawniać będzie Grantobiorcę do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników.
5. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1) Potwierdzania swojego uczestnictwa na każdych zajęciach własnym podpisem na liście obecności;
2) Aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu;
3) Współpracowania ze specjalistami prowadzącymi określone formy wsparcia w ramach Projektu.

4) Wypełnienia dokumentów dotyczących stopnia wykluczenia społecznego w momencie rozpoczęcia
i w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie;
5) Przekazania danych dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie potrzebne do
wyliczenia wskaźników rezultatu LSR, tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie;
6) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
w Projekcie;
7) Niezwłocznego informowania Personel Projektu o każdej zmianie danych kontaktowych (numer
telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji), sytuacji rodzinnej i zdrowotnej oraz innych
zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalsze uczestnictwo w Projekcie;
8) Dostarczenia do Biura Projektu wszystkie wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym przez
Personel Projektu.
§ 5
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Przerwanie udziału w Projekcie możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach, po przedłożeniu
dokumentów potwierdzających istotny powód.
2. Uzasadnione przypadki uniemożliwiające Uczestnikowi Projektu kontynuowanie udziału
w Projekcie dotyczą okoliczności, które nie były znane Uczestnikowi Projektu w momencie rozpoczęcia
udziału w Projekcie, w tym:
a) odpowiednio udokumentowane, nagłe, długotrwałe zachorowania,
b) działanie siły wyższej1,
c) inne przyczyny obiektywne, uznane przez Personel Projektu.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o przerwaniu
udziału w Projekcie w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących
konieczność przerwania udziału w Projekcie. Do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty
potwierdzające powyższe przypadki.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
Zdarzenie zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia (prawdopodobieństwo jego zajścia
w danej sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są niemożliwe do zapobieżenia; jako siłę wyższą traktuje się katastrofalne działania
przyrody (np. silne mrozy, powódź) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie), jak też niektóre zaburzenia życia
zbiorowego (np. zamieszki uliczne).
1

2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze projektu/ stronie internetowej gminy
Włocławek.
3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021 r.

