Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
Ul. Hanowskiego 9/42 10-687 Olsztyn
Tel: 503-680-500 e-mail:fika.olsztyn@gmail.com
www.fika.pl

Związek Stowarzyszeń „razem w Olsztynie”.
Ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn
Tel: 503-680-500 e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
www.ocop.olsztyn.pl

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Rodzina bliżej siebie” nr RPWM.11.02.03-28-0028/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
§ 1.
Informacje ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Rodzina bliżej siebie”,
realizowanego przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w partnerstwie ze Związkiem
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00
Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do
usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
2. Projekt „Rodzina bliżej siebie” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01 października 2017 r. do 31 października 2020 roku na
terenie powiatów - bartoszyckiego, mrągowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, olsztyńskiego
(poza gminami z MOF Olsztyn).
4. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.
§2
Cele i zakres wsparcia
1. Głównym celem projektu je s t zwiększenie dostępności usług społecznych d l a 1 2 0
(80K,40M) o s ó b w wieku 15 - 64 lata, z rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub
wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie 01.10.2017 - 31.10.2020 usługami
społecznymi w postaci różnorodnego doradztwa, warsztatów i wyjazdów rodzinnych.
2. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu bartoszyckiego, mrągowskiego,
ostródzkiego, nidzickiego, olsztyńskiego (poza gminami z MOF Olsztyn)
3. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia poprzez dostęp do usług:
 doradztwo specjalistyczne,
 warsztaty i szkolenia specjalistyczne,
 wyjazdy rodzinne
4. W ramach powyższych form wsparcia Projekt przewiduje:
 poradnictwo specjalistyczne: doradztwo z zakresu prawno-obywatelskiego – pomoc
w rozwiązywaniu problemów prawnych, związanych ze sprawami rodzinnymi, relacji
z otoczeniem, korzystaniem z praw, udzielaniem inf. o przysługujących prawach;
 Doradztwo umiejętności psychospołecznych:
konsultacje indywidualne wzmacniające
motywację do działania oraz postawę w procesie poszukiwania pracy;

str. 1

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
Ul. Hanowskiego 9/42 10-687 Olsztyn
Tel: 503-680-500 e-mail:fika.olsztyn@gmail.com
www.fika.pl

Związek Stowarzyszeń „razem w Olsztynie”.
Ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn
Tel: 503-680-500 e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
www.ocop.olsztyn.pl

 Mediacje prowadzone przez mediatora będące wsparciem w rozwiązywaniu problemów oraz
konfliktów rodzinnych czy też z otoczeniem;
 Poradnictwo specjalistyczne coaching – pomoc w zakresie rozwiązywania problemów
opiekuńczo-wychowawczych, zmierzających do świadomego i odpowiedzialnego
podejmowania decyzji, wprowadzania zmian oraz podejmowania działań;
 Zajęcia edukacyjne w formie warsztatowej w zakresie wychowania bez przemocy,
poprawna komunikacja, która pomaga w odnalezieniu siebie, w dotarciu do swoich
pragnień i do strategii umożliwiających ich zaspokojenie;
 Szkołę dla Rodziców – warsztatowe zajęcia kompetencji wychowawczych
 warsztaty arteterapeutyczne
 Zajęcia warsztatowe Wen Do, których celem jest podniesienie poczucia wartości, zdobycia
umiejętności asertywnego zachowania oraz zastosowanie programów wzmacniających,
motywujących do działań;
 Warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego,
podziału zadań w rodzinie;
 Warsztaty kompetencji społecznych, tematyka to m.in. asertywność, komunikacja, stres,
samoocena;
 Wspólne wyjazdy rodzinne, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych
5. Każdy uczestnik zostanie objęty min. 3 formami wsparcia. Uczestnikowi przysługuje zwrot
kosztów przejazdu w wys. najtańszego środka komunikacji publicznej.

§3
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
1. Rekrutacja do Projektu będzie otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiaty:
bartoszycki, mrągowski, ostródzki, nidzicki i olsztyński poza gminami z MOF Olsztyn).
2. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco, do 12 miesięcy przed zakończeniem projektu.
3. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 120 (80 K i 40 M) uczestników/czek projektu.
4. Rekrutacja Kandydatów/tek prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności,
przejrzystości, równości szans, niedyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność,
w dostępie do oferowanych w ramach Projektu form wsparcia.
5. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych.
6. Ocena formalna i merytoryczna będzie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych
w deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz na podstawie wywiadu przeprowadzonego
z uczestnikiem projektu przed przystąpieniem do projektu.
7. Odmowa wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych oznacza rezygnację z możliwości
uczestnictwa w Projekcie.
8. Osoby zakwalifikowane do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostaną o tym
poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną.
9. Jeśli liczba chętnych do udziału w projekcie przewyższa liczbę miejsc, jaka jest na przewidziana,
stworzona zostanie lista rezerwowa.
10. W przypadku rezygnacji osoby zgłoszonej do formy wsparcia na jej miejsce wpisana zostanie
osoba z listy rezerwowej.
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§4
Uczestnictwo w projekcie
Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
a) stosowania się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo własnoręcznym czytelnym podpisem na
liście obecności,
d) dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Projektodawcę
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2017 roku i obwiązuje przez cały
okres realizacji Projektu.
2. Lider zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
w sytuacji zmiany zasad, wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów
programowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły
i zasady wynikające z RPO WiM, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Partnera Projektu i osób fizycznych
uczestniczących w Projekcie należy do Lidera. W sprawach spornych decyzję podejmuje osoba
odpowiedzialna po stronie Lidera za prawidłową realizację Projektu.
5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Projektu.
6. Niedotrzymanie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia
uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu.
7. Regulamin Rekrutacji do projektu jest dostępny w biurze projektu – Fundacja „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych”, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do projektu
2. Oświadczenie o niepełnosprawności
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
5. Deklaracja uczestnictwa
6. Oświadczenie otrzymania wsparcia tożsamego
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