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Regulamin uczestnictwa  w projekcie pn.: „Z nami możesz więcej” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn.: „Z nami możesz więcej” współfinansowanym przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 

priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. 

2. Realizatorem projektu jest Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa – zwany 

dalej Organizatorem.  

3. Uczestnikiem/czką projektu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba bezpośrednio uczestnicząca w projekcie, która  

z wynikiem pozytywnym przeszła proces rekrutacji oraz poprawnie wypełniła i podpisała dokumentację rekrutacyjną 

uczestnika/czki projektu.   

4. Biuro projektu mieści się przy Al. Niepodległości 27, 65-042 Zielona Góra.  

5. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020 r. – 31.12.2021 r.  

6. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

§2 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego. 

2. Projekt adresowany jest do 120 osób (65K/55M), w tym 30 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w szczególności osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i osób z niepełnosprawnościami oraz do 210 osób (126K/ 

84M) niesamodzielnych, szczególnie narażonych na oddziaływanie wirusa SARS-Cov-2. 

3. Osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem są osoby spełniające minimum jedno spośród podanych kryteriów: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.; 

1)  ubóstwo; 

2) sieroctwo; 

3) bezdomność; 

4) bezrobocie; 

5) niepełnosprawność; 

6) długotrwała lub ciężka choroba; 

7) przemoc w rodzinie; 

7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 
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8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych; 

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą 

lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

12) alkoholizm lub narkomania; 

13) zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; 

14) klęski żywiołowe lub ekologiczne. 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym1, 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej2 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą 

z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie 

pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

 
1 Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnieni od alkoholu  
i narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego 

w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 

2 W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 
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i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa3. 

4. W trakcie procesu rekrutacji obowiązuje kryterium premiujące (dodatkowo punktowane) w stosunku do: 

a) osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, osób  

z zaburzeniami psychicznymi- 10 pkt; 

b) osób korzystających z PO PŻ- 5 pkt; 

c) osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego- 5 pkt; 

d) osób bezrobotnych- 5 pkt. 

5. Celem projektu jest utworzenie sieci Klubów rodziny dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na 

terenie subregionu zielonogórskiego (powiaty: nowosolski, wschowski, zielonogórski, krośnieński, żagański, żarski). Wsparcie 

kierowane jest w co najmniej 50% do osób, które pochodzą z obszarów wiejskich. Projekt zakłada również działania w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, polegające na dostarczaniu posiłków dla 210 osób 

niesamodzielnych zamieszkujących subregion zielonogórski, które są najbardziej narażone na zarażenie wirusem SARS-CoV-2. 

6. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, którego treść można pobrać ze strony internetowej 

www.zmw.pl i/lub Biurze projektu i/lub w Klubie Rodziny znajdującym się w: 

a) Zielonej Górze, Al. Niepodległości 27, 

b) Bytomiu Odrzańskim, Al. Złotej Jesieni 1, 

c) Żaganiu, ul. Śląska 1. 

7. Formularze należy składać:  

a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godzinach pracy biura,   

b) pocztą na adres Biura projektu,   

c) pocztą elektroniczną na adres: znamimozeszwiecej@zmw.pl 

 

§3 

Procedura i kryteria rekrutacji 

1. Rekrutacja odbywa się: 

a) w odniesieniu do działań przeciwdziałających skutkom epidemii COVID-19: od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. lub do 

momentu zrekrutowania wszystkich uczestników projektu lub z możliwością przedłużenia bądź ogłoszenia dodatkowej rekrutacji 

w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Zakłada się łącznie zrekrutowanie 210 osób w tym 126 kobiet i 84 mężczyzn.  

 
3 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie 

odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej 

przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego 

określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane 

osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 
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b) w odniesieniu do działań związanych w funkcjonowaniem Klubu Rodziny: od 1 sierpnia 2020 r. do momentu zrekrutowania 120 

osób. 

2. W trakcie pierwszego etapu Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje kompletność dokumentacji oraz czy spełnione są kryteria dostępu  

o których mowa w §2. 

3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych uczestnika/czki projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  

4. Po zakończeniu rekrutacji stworzona zostanie lista rankingowa osób zakwalifikowanych (do wglądu w Biurze projektu) do udziału 

w projekcie. O kolejności na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń, kompletność dokumentacji oraz stopień spełnienia 

kryteriów dostępu, o których mowa w §2. 

5. O wynikach rekrutacji uczestnicy/czki zostaną powiadomieni/one telefonicznie. 

6. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie, a spełniające kryteria wyboru, zostaną ujęte na liście rezerwowej.  

7. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, na ich miejsce zostaną wpisane osoby  

z listy rezerwowej.  

8. W skład dokumentów rekrutacyjnych uczestnika/czki projektu wchodzą:  

a. Regulamin  uczestnictwa  w  projekcie  pn.: „Z nami możesz więcej”;  

b. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy;  

c. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Deklaracja uczestnika/czki projektu;  

d. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika/czki projektu; 

e. Dodatkowo do dokumentacji rekrutacyjnej uczestnika/czki projektu składa się orzeczenie o niepełnosprawności (ksero 

orzeczenia lub innego dokumentu równoważnego, przy czym oryginał dokumentu przedkłada się do wglądu) oraz pozostałe 

dokumenty potwierdzające kwalifikowalność do uczestnictwa w projekcie jak np. zaświadczenia o korzystaniu z pomocy 

społecznej/PO PŻ itp.. 

9. Warunkiem aplikowania do uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie, podpisanie i przekazanie organizatorowi pracy Klubu 

Rodziny ww. dokumentów: 

10. W przypadku osób niepełnosprawnych, pomocy przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych i projektowych udzieli personel 

projektu. 

11. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą w nim wziąć udział osoby bez 

względu na płeć, stopień niepełnosprawności, wiek, wykształcenie, wyznanie, status społeczny itp. 

12. Realizator projektu zastrzega sobie prawo takiego doboru uczestników/-czek spełniających kryteria zawarte w §2 - Zasady 

uczestnictwa w projekcie pkt. 1, aby możliwe było zrealizowanie określonych  w  projekcie rezultatów i wskaźników.  

 

§4 

Informacje o projekcie 

I. Klub Rodziny 

1. Funkcjonowanie 3 poradni- Klubów rodziny, obejmie swoim działaniem następujące obszary: 

a) Bytom Odrzański- powiat nowosolski i wschowski, 

b) Zielona Góra- powiat zielonogórski i krośnieński, 
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c) Żagań- powiat żagański i żarski. 

2. Kluby rodziny rozpoczną funkcjonowanie 1 sierpnia 2020 r.  

3. Z działalności Klubów rodziny w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. skorzysta 120 osób (65K i 55M), w tym 30 

rodzin. Co najmniej 50% odbiorców wsparcia to mieszkańcy terenów wiejskich. 

4. Każda poradnia będzie odpowiadać za zdiagnozowanie problemu Uczestnika Projektu oraz zaproponowanie mu wsparcia w ramach 

swojej działalności lub przekierowanie go do odpowiedniej placówki. 

5. Za opracowanie indywidualnej diagnozy potrzeb klientów Klubu Rodziny, określenie ścieżki wsparcia Uczestnika Projektu oraz 

prowadzenie dokumentacji dotyczącej konsultacji merytorycznych odpowiedzialny będzie Organizator pracy Klubu Rodziny. 

6. Każda poradnia będzie czynna w godzinach 10-18 w dni powszednie (dopuszcza się zmianę godzin funkcjonowania 

w uzasadnionych przypadkach). 

II. Działania przeciwdziałające skutkom epidemii 

1. Działania przeciwdziałające skutkom epidemii COVID-19 obejmują obszar subregionu zielonogórskiego woj. lubuskiego. 

2. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku, przez okres 2 miesięcy. 

3. Działanie będzie polegać na dostarczaniu posiłków (obiad i kolacja) dla 210 osób (126K, 84M) starszych, osób 

z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej i innych osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwłaszcza dla ludzi długotrwale i ciężko chorych. 

 

§5 

Formy wsparcia udzielane w ramach projektu 

1. W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia: 

1.1. Klub Rodziny 

a) Psychoterapia rodzinna, 

b) Psychoterapia indywidualna, 

c) Terapia uzależnień, 

d) Szkoła dla rodziców, 

e) Terapia psychologiczna, 

f) Zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 

22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie: a) kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji, b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności, c) kompetencje matematyczne oraz 

kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, d) kompetencje cyfrowe, e) kompetencje osobiste, 

społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, f) kompetencje obywatelskie, g) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 

h) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej. 

1.1.1. Wsparcie może mieć charakter indywidualny bądź grupowy. 

1.1.2. Za diagnozę Uczestnika Projektu pod kątem form wsparcia oferowanych przez Klub Rodziny oraz skierowanie go do 

odpowiedniego specjalisty odpowiada Organizator pracy Klubu Rodziny. 
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1.1.3. Formy wsparcia udzielane będą przez konsultantów merytorycznych: psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, 

zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników. 

1.2. Działania przeciwdziałające skutkom epidemii 

a) Dostarczanie posiłków (obiad i kolacja) do miejsca zamieszkania UP. 

 

§6 

Obowiązki uczestników/czek projektu 

1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia. 

3. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na 

liście obecności. 

4. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/e są do wypełniania wszelkich ankiet monitorujących przed, w trakcie i po zakończeniu 

wsparcia. 

5. Na uczestnikach/czkach projektu spoczywają następujące obowiązki: 

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych uczestnika/czki projektu, 

c) uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla uczestnika/czki projektu przewidziane i tam gdzie to 

konieczne potwierdzenie tego faktu własnym podpisem (na liście obecności i niezbędnych formularzach etc.), 

d) punktualne przychodzenie na zajęcia, 

e) usprawiedliwienie nieobecności w Biurze projektu w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, 

f) rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami konsultantów merytorycznych, 

g) poddawanie się działaniom monitorującym zgodnie z zasadami, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

h) udzielanie Instytucjom zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, niezbędnych 

informacji do celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości. 

6. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać  

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane uczestnikowi/czce w momencie przystąpienia do 

projektu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez 

uczestnika/czki projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego słuchacza, pedagoga, konsultanta merytorycznego lub pracownika Biura projektu, udowodnionego 

aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej 

wymienionych. 

8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna 

osoba zrekrutowana do projektu. 
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9. Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do informowania o zmianie danych osobowych, w tym dotyczących miejsca zamieszkania. 

W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestników/czki projektu adres do korespondencji, pozostawia 

się ją w dokumentach uczestnika/czki projektu ze skutkiem doręczenia. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do Koordynatora projektu działającego  

z upoważnienia i w porozumieniu z Instytucją  Zarządzającą (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego). 

2. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany 

interpretacji. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2020 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Deklaracja uczestnika/czki projektu. 

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika/czki projektu. 

 

 


