REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt.
„POROZMAWIAJMY PRZY KAWIE ” Nr. LGD-15/1/G/2018
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „POROZMAWIAJMY PRZY KAWIE.”
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
3. Projekt realizowany jest pod nadzorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
4. Projekt realizowany jest na podstawie umowy grantowej Nr. LGD-15/1/G/2018
5. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „POROZMAWIAJMY PRZY KAWIE ”,
b) Realizatorze – należy przez to rozumieć: „ Amazonki” Grudziądz ul. Stefana Batorego 16/20
86-300 Grudziądz ,
c) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
„POROZMAWIAJMY PRZY KAWIE”,
d) Uczestniku – należy przez to rozumieć podmiot stanowiący grupę docelową projektu, który
wyraził chęć udziału w projekcie.,
e) Koordynatorze projektu – osoba wyznaczona przez Realizatora do koordynacji działań i
sprawowaniu nadzoru nad projektem.

§2
Informacje ogólne o projekcie
1. Projekt pn. „POROZMAWIAJMY PRZY KAWIE ” realizowany jest prze, „ Amazonki” Grudziądz ul.
Stefana Batorego 16/20 86-300 Grudziądz , NIP: 876-242-57-94 .
2. Biuro Realizatora projektu mieści się pod adresem: Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w
Grudziądzu ul . Rydygiera 15/17tel 501-168-231 ZuziaWe@op.pl
3. Projekt realizowany jest w okresie od 28.01.2019 roku do 30.06.2019 roku i obejmuje swym
zasięgiem obszar realizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
tj. miasto Grudziądz .
4. Głównym celem projektu jest 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie, mieszkańców Grudziądza z obszaru objętego Stowarzyszenia
LGD „Grudziądzki Spichlerz” w okresie do 30.06.2019 r.
5. Ogólny nadzór nad przebiegiem i realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym regulaminem należy do Realizatora.
6. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami polityki równych szans kobiet i mężczyzn i
niedyskryminacji.

§3
Zakres wsparcia w projekcie
1. W ramach projektu „POROZMAWIAJMY PRZY KAWIE” przewidziano dla
uczestników następujące formy wsparcia:
a) Grupowe spotkania z psychologiem,
b) Grupowe warsztaty z dietetykiem ,
c) Grupowe warsztaty z trenerem rękodzieła
d) Grupowe warsztaty z trenem decoupage
e) Grupowe warsztaty z trenem quillingu
f ) Grupowy wyjazd integracyjno – rehabilitacyjny
2. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach projektu jest bezpłatne.

§4
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i
spełniają następujące warunki (wymogi formalne):
- Są osobami z terenu objętego LSR, tj. mieszkańcami miasta Grudziądza
- Są niepełnosprawne oraz chorują na raka

- Są pod opieką onkologa
- Są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- Są osobami, które uczestniczą w nie więcej niż jednym projekcie w ramach tego samego naboru
wniosków ogłoszonych i realizowanych w ramach konkursu:
„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy
Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz”

§5
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu będzie otwarta i powszechna.
2. Rekrutacja będzie odbywać się do 23.01.2019r.
3. Zostanie zrekrutowanych 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
chorobą nowotworową.
4. Informacja o warunkach udziału w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w biurze
„ Amazonki’ Grudziądz w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym Grudziądz ( budynek N pokój 37
piwnica )
5. Rekrutacja będzie się z wykorzystaniem plakatów informacyjnych:
a) Na stronie internetowej Realizatora projektu,
b) Oplakatowanie MOPS Grudziądz ,
c) Urząd Pracy Grudziądz
d) W przychodni na Węgrowie przy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym
6. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników
projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej.
7. Uczestnicy będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu.
8. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria,
a) Obligatoryjne:
- zamieszkanie na terenie Grudziądza (na podstawie oświadczenia )
- posiada grupę niepełnosprawności ( na podstawie zaświadczenia )
- uczestnik jest pod opieką onkologa (na podstawie zaświadczenia)
b) Punktowe:
- 3 pkt. za każde spełnione kryteria osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
9. Przy ocenie merytorycznej dokonywana będzie punktacja zgodnie z przyjętymi w projekcie
10. Wyniki punktacji oraz kolejność zgłoszeń będą miały decydujący wpływ na przyjęcie
uczestnika do projektu.
11. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie mogą uczestniczyć w projekcie.
12. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie przez
uczestnika:
a) Formularza zgłoszeniowego;
b) Oświadczenie uczestnika projektu

13. Odmowa wypełnienia dokumentów lub nie złożenie przez kandydata wymaganych
dokumentów w terminie ustalonym jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
14. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie
powiadomione w sposób skuteczny: osobiście, telefonicznie

§6
Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie
1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą omówione przez
Realizatora na spotkaniu organizacyjnym
2. Zajęcia odbywać się będą w miejscu i czasie podanym przez Realizatora, zgodnie z
zaplanowanym Harmonogramem.
3. O wszelkich zmianach uczestnicy Projektu będą informowani osobiście, telefonicznie
4. Realizator zapewnia uczestnikom projektu:
a) Materiały piśmiennicze (długopis, teczka, blok biurowy)
b) Koszt dojazdu w postaci biletów MZK
c) Bufet kawowy
d) Artykuły spożywcze na warsztaty z dietetykiem
e) Materiały pasmanteryjne na warsztaty rękodzieła
f) Materiały do decoupage na warsztaty
g) Materiały pasmanteryjne papiernicze na warsztaty quillingu
5. Realizator zapewnia uczestnikom projektu miejsce realizacji zajęć spełniające warunki, z
dostępem do sanitariatów i jeśli to konieczne pozbawione barier architektonicznych.

§7
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik spełnia wymagania i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zapisów
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
- właściwie i zgodnie z prawdą wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne oraz wszelkie inne
dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu wskazane przez Realizatora (w tym
ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy monitoringowych);
- aktywnego uczestnictwa w realizowanych w projekcie formach wsparcia; - każdorazowego
potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności;
3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w prowadzonych w ramach projektu warsztatów,
akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Realizator.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych
etapach realizacji Projektu.
5. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

6. Uczestnik powinien być obecny na co najmniej 80% procentach godzin przewidzianych w danej
formie wsparcia.
7. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Realizatora o planowanych nieobecnościach.
8. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Realizatora o zamiarze
rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie
otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności,
które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie
powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
9. Uczestnik ma obowiązek informowania koordynatora Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych
osobowych.
10. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z
niniejszym Regulaminem.

§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 styczeń 2019 roku i obowiązuje przez cały
okres realizacji projektu.
2. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w dokumentacji projektu
3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji projektu lub dokumentów programowych.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje koordynator
projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Niedotrzymanie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia
uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu.

Grudziądz, dnia 28.01.2019 r.

Realizator Projektu

