REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PODARUJ NADZIEJĘ – WSPARCIE I ROZWÓJ”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Podaruj nadzieję –
wsparcie i rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i
zdrowotne - ZIT RPO WŁ 2014 – 2020 (dalej: „Projekt”).
2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM w
partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim i Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu (dalej: „Beneficjent Projektu”)
3. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i dostępności usług na rzecz 100 osób
(10-18 lat) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 90 osób z ich
otoczenia (rodziny, opiekunowie faktyczni) z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki
(dalej: „AŁ”) i Gminy Miasta Zgierz (dalej: „ZG”) w okresie 30 miesięcy przez:
a) rozszerzenie oferty w placówce wsparcia dziennego Klub NOTA BENE w AŁ
b) utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego Klub OBUDŹ JUTRO w ZG
realizujących kompleksowe programy opiekuńczo-rozwojowe i edukacyjne
skierowane na poprawę kompetencji kluczowych uczestników, w tym: umiejętności
uczenia się, kompetencji informatycznych, matematycznych i podstawowych
kompetencji naukowo-technicznych, kompetencji społecznych i obywatelskich,
zwiększenie samodzielności, inicjatywności i przedsiębiorczości.
4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
5. Na każdym etapie realizacji Projektu zostaną uwzględnione:
a) Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i
mężczyzn.
b) Treści promujące nie powielanie stereotypów i etykietowanie.
c) Zasada zrównoważonego rozwoju.
6. Informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są w siedzibie Biura Projektu:
ul. Machulskiego 1 w Aleksandrowie Łódzkim, a także w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Piotrkowska 4/6 w Aleksandrowie Łódzkim oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Długa 56 w Zgierzu.
7. Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2018-30.06.2020
§2
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. Projekt skierowany jest do 100 osób (60 kobiet-K i 40 mężczyzn-M) w wieku 10-18 lat:
z gminy Aleksandrów Łódzki/AŁ (35 K, 30 M) i miasta Zgierz/ZG (15 K i 20 M)
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz do 90 osób dorosłych
(ukończony 18 rok życia): rodzice, opiekunowie faktyczni (75K, 15M) tj.: AŁ(50 K i 10
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M) i ZG (25 K i 5 M). Beneficjenci to osoby mające miejsce zamieszkania (w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego, pochodzące z rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej,
niewydolnych wychowawczo, niepełnych lub wielodzietnych gdzie występuje
przemoc, bezradność, uzależnienia. W grupie docelowej znajdują się także osoby z
lekkim/umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.
Kryteria wyboru uczestników Projektu w przypadku większej ilości zgłoszeń:
• Osoby zamieszkałe na terenie AŁ i miasta ZG.
• Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
• Osoby z rodzin korzystających z PO PŻ
• Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
• Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością
intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi,
• motywacja uczestnika do udziału w Projekcie na podstawie rozmowy z
psychologiem.
• opinia psychologa/pedagoga lub pracownika socjalnego.
Pozostałe kryteria wyboru uczestników Projektu:
• wniosek pracownika socjalnego
• wniosek pedagoga/psychologa szkolnego
• zachowanie zasady równości płci
Zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek niemożności uczestnictwa w
Projekcie z przyczyn losowych lub rezygnacji z udziału w Projekcie w czasie jego
realizacji. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny podpisuje deklarację
udziału w Projekcie.
Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające kryteria GD (Grupa Docelowa),
które wyrażą chęć uczestnictwa w Projekcie, zostaną zakwalifikowane do udziału w
Projekcie oraz złożą deklarację uczestnictwa w Projekcie, i których
rodzice/opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych
osobowych do celów realizowanych w Projekcie.
§3
Zasady rekrutacji do Projektu

1. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego
Regulaminu.
2. Beneficjent podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o prowadzeniu naboru
poprzez: udostępnienie na stronie internetowej Beneficjenta: www.adrem.one,
www.aleksandrowl.naszops.pl, www.mopszgierz.pl oraz na tablicach ogłoszeń:
Urzędu Gminy AŁ, OPS w AŁ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AŁ, szkołach z
tereny Gminy AŁ, Urzędu Miasta ZG, MOPS w ZG, szkołach z terenu miasta ZG.
3. Beneficjent prowadzi rekrutację zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji
oraz równości szans kobiet i mężczyzn m.in. poprzez: treści promujące niepowielanie

stereotypów; dostosowanie Biura Projektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
stosowanie równościowych kryteriów rekrutacji; dostosowanie sal szkoleniowych do
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (w przypadku zrekrutowania takich osób).
4. Wzory wniosków pracownika socjalnego/pedagoga/psychologa szkolnego dostępne
są w Biurze Projektu, u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej AŁ i
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ZG.
5. Procedury rekrutacyjne - proces rekrutacji uczestników projektu (UP) obejmuje:
a) utworzenie listy kandydatów do Projektu – na listę będzie zapisana każda osoba
spełniająca wymogi określone w GD. Zapisy odbywać się będą w Biurze Projektu ul.
Machulskiego 1 w AŁ, OPS w AŁ, oraz MOPS w ZG od 22.01.2018r od pn. do czw. w
godzinach 10.00 – 18.00
b) Beneficjent powoła zespół rekrutacyjny składający się z: koordynatora, jednego z
psychologów, superwizora, który na podstawie posiadanych informacji oceni
spełnienie przez kandydatów warunków określonych w opisie GD. Zespół zwróci się
także do Ośrodka Pomocy Społecznej w AŁ, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZG oraz pedagogów/psychologów szkolnych o wypełnienie wniosków
uczestnictwa w Projekcie stanowiących informację dla Beneficjenta Projektu o
potrzebie wsparcia ze względu na zagrożenie wykluczeniem społecznym.
c) w przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych zespół zaplanuje i zrealizuje
rozmowy oceniające motywację uczestnika oraz wystąpi do pedagoga/psychologa
szkolnego o dodatkową opinię dotyczącą sytuacji uczestnika. Na tej podstawie
zostaną zakwalifikowani uczestnicy oraz powstanie lista rezerwowa. Kolejność na
liście rezerwowej wynikać będzie z oceny motywacji uczestnika (im wyższa
motywacja, tym wyższe miejsce) oraz sytuacji rodzinnej i szkolnej (im trudniejsza
sytuacja tym wyższe miejsce).
d) po zakończeniu głównej rekrutacji będzie prowadzona rekrutacja ciągła przez cały
okres realizacji Projektu. Na tej podstawie rekrutowane będą osoby na miejsce
uczestników, którzy ukończyli/przerwali udział w Projekcie (w przypadku braku
chętnych na liście rezerwowej). W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów
także na tym etapie tworzone będą listy rezerwowe a o przyjęciu do Projektu
decydować będzie w takiej sytuacji zespół rekrutacyjny w takiej samej formie, jak
podczas rekrutacji głównej.
e) osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione przez Biuro Projektu telefonicznie
lub mailowo, w razie konieczności - listownie lub osobiście przez kadrę projektu;
f) warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie deklaracji uczestnictwa,
oświadczenia dotyczącego powierzania i przetwarzania danych osobowych,
g) osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie będą wpisane na
listę rezerwową z podziałem na: kobiety i mężczyzn,
h) w razie rezygnacji osoby znajdującej się na liście rezerwowej, przed rozpoczęciem
aktywnych form wsparcia z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowana kolejna
osoba.
§4
Rodzaj wsparcia oferowany w ramach Projektu

1. W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
a) Zajęcia wszechstronnie rozwijające w Aleksandrowie Łódzkim (artystyczne,
informatyczne, sportowe, kulinarne, survivalowe, edukacyjne - nauki ścisłe)
b) Wsparcie specjalistyczne (psycholog, psychiatra, logopeda, doradca zawodowy,
terapia Biofeedback i HEEG). Działanie realizowane w Zgierzu dla uczestników
zarówno ze Zgierza jak i Aleksandrowa Łódzkiego.
c) Program „W drodze na Szczyt”. Działanie realizowane w Łodzi, Zgierzu i terenie
woj. łódzkiego (wyjazdy szkoleniowe) dla uczestników zarówno ze Zgierza jak
i Aleksandrowa Łódzkiego.
d) Wsparcie młodzieży poprzez pracę z rodziną w Aleksandrowie Łódzkim (realizacja
programu TROp i PWR).
e) Wsparcie młodzieży poprzez pracę z rodziną w Zgierzu (realizacja Szkoły dla
Rodziców).
f) Streetworking w Aleksandrowie Łódzkim.
g) Zajęcia wszechstronnie rozwijające w Zgierzu (edukacyjne- nauki ścisłe, kulinarne,
sportowe, survivalowe, informatyczne).
2. Decyzję, jaką formę wsparcia podejmie uczestnik, podejmuje uczestnik wraz z
psychologiem na podstawie diagnozy (spotkań indywidualnych z uczestnikiem i
obserwacji). Uczestnik w trakcie diagnozy może uczestniczyć w dowolnie wybranych
zajęciach w celu zapoznania się z ofertą i określenia swoich zainteresowań. Następnie
wspólnie z psychologiem ustalają obowiązkowe dla niego zajęcia. W przypadku form
wsparcia b) i g) Uczestnik musi zadeklarować się na minimum 3 różne rozwijające
zajęcia tematyczne. Jeśli uczestnik Projektu wyrazi chęć może korzystać z całej oferty
zadania, pod warunkiem, że zostanie to uzgodnione z rodzicami i uczestnik zobowiąże
się do regularnego w nich uczestnictwa. Każda zmiana rodzaju wsparcia musi być
poprzedzona ustaleniami z psychologiem.
3. Każdy uczestnik od momentu zrekrutowania do czasu zakończenia wsparcia jest pod
opieką psychologa. Psycholog jest osobą kierującą ścieżką rozwoju uczestnika..
Psycholog pozostaje w kontakcie z rodziną i szkołą uczestnika, pomaga nadrabiać
zaległości szkolne, przepracowuje z młodym człowiekiem jego problemy, reaguje w
sytuacjach trudnych.
§5
Prawa i obowiązki uczestników Projektu
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Osoby uczestniczące w Projekcie zobowiązane są:
a) każdorazowo do potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie
podpisu na liście obecności;
b) do wypełniana ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie i na
zakończenie Projektu;
c) aktywnego udziału w Projekcie, w tym w zajęciach odbywających się w ramach
wybranych form wsparcia;

d) do zgłaszania aktualizacji danych kontaktowych: nazwisko, imię, ulica, numer
domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, numery
telefonów, adres poczty elektronicznej - w okresie realizacji Projektu,
e) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
a) udziału w formach wsparcia oferowanych przez Projekt zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym Regulaminie,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć/form wsparcia,
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d) otrzymania zaświadczeń dotyczących uczestnictwa w danych zajęciach Projektu.
4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, na podstawie oświadczenia
(podpisanego przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego) złożonego w formie
pisemnej w Biurze Projektu. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (lub innych form wsparcia
wybranych przez uczestnika Projektu) przekraczających więcej niż 40 % zrealizowanych zajęć,
Beneficjent Projektu ma prawo usunąć uczestnika z Projektu.
§6
Zasady monitoringu Projektu
Beneficjent Projektu będzie systematycznie odbywać spotkania monitorujące z całą kadrą
merytoryczną Projektu, jak również analizować dokumentację projektową (listy obecności,
ankiety, zdjęcia).
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin został opracowany i zatwierdzony jako obowiązujący przez Beneficjenta
Projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Beneficjenta Projektu w
oparciu o wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i obowiązuje przez czas
trwania Projektu.
4. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie w
zakresie dostosowania go do obowiązujących regulacji prawnych.
5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez
Beneficjenta Projektu.

Zatwierdzono dnia: 01 stycznia 2018 roku

