REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Rodzina mimo wszystko. Poradnictwo rodzinne w obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich”
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. Projekt „Rodzina mimo wszystko. Poradnictwo rodzinne w obszarach wiejskich i miejskowiejskich” nr 15/PS. XIII/2021 jest realizowany przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie, ul.
Faustyny 70, 30-608 Kraków.
2. Projekt jest realizowany w ramach działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
4. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie:
https://ftrodzinie.pl/projekty.
5. Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r.- 29.11.2022 r.
6. Obszar realizacji projektu obejmuje obszar wiejski i miejsko-wiejski w powiecie chrzanowskim i
wadowickim.
7. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
A. Pomoc specjalistyczną, obejmującą poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,
prawne, terapię rodzinną i indywidualną, mediacje rodzinne, poradnictwo uzależnień od alkoholu,
środków psychoaktywnych, a także w zakresie uzależnienia behawioralnego, wsparcia członków
rodziny osób uzależnionych;
B. Działania aktywizujące rodzinę do rozwoju - coaching rodzicielski, którego celem jest
identyfikacja, wsparcie i rozwój zasobów rodziny z dziećmi.
8. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.
Rozdział II.
DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE
§ 1.

1. Projekt – projekt „ „Rodzina mimo wszystko. Poradnictwo rodzinne w obszarach wiejskich
i miejsko-wiejskich” realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Pakiet dla Rodziny”.
2. Projektodawca –podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu oraz którego projekt
wybrano do dofinansowania, pozostający stroną umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z
Instytucją Pośredniczącą.
3. Biuro Projektu – wydzielone do realizacji projektu: ul. Faustyny 70, 30-608 Kraków
4. Instytucja Pośrednicząca– IP – instytucja nadzorująca prawidłową realizację projektu oraz
przyznająca środki na jego realizację – Województwo Małopolskie z siedzibą przy ul. Basztowej
22, 31-156 Kraków.
5. Wniosek o dofinansowanie – dokument przedkładany przez Projektodawcę do IP w celu
uzyskania środków finansowych na realizację Projektu.
§ 2.
1. Uczestnik Projektu – osoba fizyczna, zainteresowana udziałem w projekcie, która złożyła
dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie oraz zamieszkująca zgodnie z
Kodeksem Cywilnym, na terenie powiatów: wadowickiego i chrzanowskiego.
2. Przewiduje się udział w projekcie min. 50 UP
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników projektu spełniających
kryteria zawarte w pkt. 1, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o
dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
Rozdział III.
REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
§1.
1. Rekrutacja prowadzona będzie telefonicznie pod numerem 512 180 000 przez: FUNDACJĘ
TOWARZYSZENIA RODZINIE, ul. Faustyny 70, 30-608 Kraków
2. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz na stronie
internetowej: https://ftrodzinie.pl/projekty
3. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
a) Formularz rekrutacyjny,
b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Kandydaci na uczestników Projektu składają dokumenty rekrutacyjne u specjalistów, najpóźniej
w dniu pierwszego spotkania.

5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
6. W ramach projektu obowiązuje wymóg sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych w języku
polskim.
§2.
1. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich osób, które spełniają
wymagania zapisane w Rozdziale II, § 2 pkt. 1.
2. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz
złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w Rozdziale III § 1 pkt.3.
3. Dla każdego powiatu prowadzone będą oddzielne listy rekrutacyjne.
4. Lista rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatów
przekraczającej przyznany limit.
6. Lista rezerwowa będzie obejmować Kandydatów, którzy w przypadku rezygnacji osób z listy
podstawowej przed rozpoczęciem spotkań, zastąpią te osoby.
7. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w
Projekcie.
8. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
9. Kwalifikacja Kandydatów będzie prowadzona zgodnie z następującymi zasadami:
a) spełnienie wymagań formalnych – kryteria dostępu tj.: osoba zamieszkująca obszar powiatu
wadowickiego lub chrzanowskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
b) kolejność zgłoszenia.
Rozdział IV.
PRAWA I OBOWIĄZNKI UCZESTNIKA PROJEKTU
§1

1. Każdy Uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach ze specjalistą
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
a) zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b) złożenia podpisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c) uczestniczenia w spotkaniach, a także potwierdzenia uczestnictwa własnoręcznym czytelnym
podpisem na liście obecności oraz innych dokumentach niezbędnych do pełnej realizacji Projektu,
d) wypełnienia ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego
późniejszych rezultatów
Rozdział V.
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POJEKCIE
1. Decyzje o zakończeniu udziału w projekcie może podjąć uczestnik samodzielnie.

Rozdział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Beneficjent realizujący projekt.
2. Beneficjent realizujący projekt zastrzega sobie prawo dokonania zmian treści Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na Stronie internetowej.
4. Decyzje Beneficjenta realizującego projekt są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

