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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!” 
 

§ 1 

Słownik pojęć 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Silna i zwarta rodzina na 

szczyt się wspina!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII - Integracja 

społeczna, Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 

społecznych; współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 2. Fundacji – należy przez to rozumieć podmiot realizujący Projekt (Lidera 

projektu)  – Fundację Pomocy Dzieciom  „Bądź Dobroczyńcą” z siedzibą w Opolu. 

3. Partnerze - należy przez to rozumieć Partnera Projektu – Opolskie Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Partner nr 1) lub Diecezjalną Fundację 

Ochrony Życia (Partnera nr 2) 

4. Biurze Projektu - należy przez to rozumieć główne biuro Fundacji, w którym 

realizowany jest Projekt  tj. przy ul. Konstantego Damrota 2A/6-7, 45-064 Opole,    

tel. 77 44 11 229. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00 – 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz pracy w 

terenie.  

5. Kandydacie - należy przez to rozumieć rodzinę, która ubiega się o przyjęcie do 

Projektu i złożyła Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami.  

6. Uczestniku (Projektu) – należy przez to rozumieć rodzinę/członków rodziny 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 

7. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i 

uczestnictwa w Projekcie. Regulamin ten określa kryteria i zasady rekrutacji i 

uczestnictwa w Projekcie, prawa i obowiązki Uczestników Projektu oraz zasady 

organizacji działań w ramach projektu. 

8. Strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę internetową Fundacji 

http://www.dobroczynca.org 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Silna i zwarta 

rodzina na szczyt się wspina!”. 

2. Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia 

oferowane przez projekt dla rodzin zastępczych oraz rodzin biologicznych 
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przeżywających trudności życiowe, socjalne, opiekuńczo-wychowawcze, w 

których istnieje zagrożenie ograniczenia lub utraty  pełni praw do sprawowania 

opieki nad   dzieckiem/dzieci. 

3.   Okres realizacji Projektu: od 2016-05-01 do 2019-05-31. 

 

§ 3 

Rekrutacja do udziału w Projekcie 

1. Rekrutację Kandydatów do Projektu prowadzi Lider Projektu oraz Partnerzy 

Projektu.  

2. Rekrutacja Kandydatów do Projektu prowadzona jest na terenie całego 

województwa opolskiego. 

3. Uczestnikiem Projektu może być: 

a) rodzina zastępcza w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887tj. 

rodzina zastępcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym 

zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna; 

b) rodzinny dom dziecka 

c) rodzina/rodzic biologiczny posiadający co najmniej jedno dziecko poniżej 18 

roku życia, który/a zamieszkujący obszar województwa opolskiego oraz 

przeżywających trudności życiowe, socjalne, opiekuńczo-wychowawcze, w 

których istnieje zagrożenie ograniczenia lub utraty  pełni praw do 

sprawowania opieki nad  dzieckiem/dzieci. 

4. Przystąpienie Rodziny do procesu rekrutacji jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

5.     W celu dokonania zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dostarczyć   

prawidłowo  wypełnione i podpisane dokumenty: 

a) formularz uczestnictwa (zał. nr 1 do Regulaminu); 

b) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze wsparcia 

(opcjonalnie) 

c) zaświadczenie z instytucji lub oświadczenie Uczestnika, że jest członkiem 

rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej  

d) inny dokument potwierdzający trudną sytuację życiową rodziny. 

6. Dokumenty rekrutacyjne do Projektu można składać osobiście w Biurze 

Projektu, biurach Partnerów lub listownie.  

7. W przypadku przesłania dokumentów pocztą za datę złożenia dokumentacji 

uznaję się datę  jej wpływy do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. 

8. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

 a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób (rodzin) 
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zainteresowanych udziałem w  Projekcie  

b) kwalifikacja rodzin do udziału w Projekcie,  

c) poinformowanie Kandydatów o ewentualnej konieczności poprawienia lub 

uzupełnienia dokumentów;  

d) sporządzenie listy Uczestników Projektu zakwalifikowanych do Projektu,                                  

a w sytuacji większej liczby Kandydatów, listy rezerwowej; 

e) osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w Projekcie                                 

w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem 

pierwszej formy wsparcia). 

f) powiadomienie telefonicznie lub osobiście zakwalifikowanych Kandydatów 

(rodzin)  o wynikach rekrutacji; 

 

§ 4 

Zakres i sposób organizacji wsparcia 

1. W ramach Projektu przewiduje się realizację następujących form wsparcia 

   

 

Edukacja społeczna oraz wzmocnienie potencjału rodzicielstwa zastępczego  

1. Szkolenie kandydatów na rodziny 
zastępcze 

Działanie realizowane przez partnera: Diecezjalną 
Fundację....) wg programu pt. „Moje dziecko” 
zatwierdzonego przez MPiPS decyzją Nr7/2012/RA. 
Program wieloletnich doświadczeń w zakresie 
prowadzenia szkoleń i zawiera wszystkie elementy 
szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zast. zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wskazane w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 9 grudnia 2011 r. 

Program wsparcia dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich zastępczych rodziców 

1. Turnusy wakacyjne skierowane do dzieci i 
ich rodziców zastępczych – 6 wyjazdów 

Wypoczynek na wyjeździe połączony będzie z zajęciami 
integracyjnymi i warsztatami umiejętności społecznych i 
kompetencji rodzicielskich. Ich celem jest wzmocnienie 
więzi rodzicielskich i społecznych służących integracji 
rodziny, wypracowaniu sposobu dobrej komunikacji z 
dziećmi, lepszego rozpoznawania ich potrzeb i uczuć, 
pomóc odnaleźć właściwą drogę prowadzącą do 
zrozumienia trudnych zachowań dzieci odebranych 
biologicznym rodzicom. 

Prowadzenie kompleksowego poradnictwa specjalistycznego, mediacji dla rodzin zastępczych, rodzin 
biologicznych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej  

1. Prowadzenie kompleksowego 
poradnictwa specjalistycznego, mediacji dla 
rodzin zastępczych, rodzin biologicznych i 
dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej  
W 

W ramach tego zadania dostarczane będą dopasowane 
do indywidualnych potrzeb porady i pomoc z zakresu : - 
psychologii - pedagogiki - prawa - pomocy socjalnej – 
poradnictwa zawodowego - zakładania rodzinnej pieczy 
zastępczej itp. W zależności od zgłoszonych potrzeb 
będzie dostarczane uczestnikowi właściwe wsparcie 
zrealizowane przez doświadczonych i kompetentnych 
specjalistów Fundacji Pomocy Dzieciom „Bądź 
Dobroczyńcą” oraz Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia.  
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2. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane Uczestnikom 

Projektu, indywidualnie (telefonicznie lub osobiście), ze względu na zróżnicowany 

i indywidualny charakter wsparcia. Lider Projektu oraz Partnerzy zastrzegają 

sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu działań. Wszelkie 

zmiany w harmonogramie będą przekazywane Uczestnikom na bieżąco przez 

pracowników Biura Projektu. 

 
 

§5 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego Uczestnik 

Projektu, a w  przypadku osób poniżej 18 roku życia, rodzic bądź opiekun 

akceptuje warunki udziału w Projekcie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji 

Projektu. Brak akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w formularzu 

wyklucza możliwość udziału w projekcie. 

2.  Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:  

a) złożenia prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego,  

b) podpisania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie   

niezbędnym do realizacji projektu 

c) podpisania zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie 

niezbędnym do realizacji projektu,  

d) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w 

ramach Projektu, 

e) złożenia podpisu na liście obecności dokumentujących realizację działań,  

f) wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. 

sprawozdawczości i monitoringu;  

g) bieżącego informowania pracowników Biura Projektu o wszystkich 

zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie; 

h) zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym 

danych adresowych, zmian w sytuacji  

 

 

Warsztaty wzmacniające kompetencje dla Rodzin Zastępczych i Biologicznych w powiatach 

1. Warsztaty wzmacniające kompetencje dla 
Rodzin Zastępczych i Biologicznych w 
powiatach 

Wsparcie kompetencji rodzin zastępczych i 
biologicznych poprzez organizację 
warsztatów/ szkoleń, których tematyka będzie 
uzgadniana  z konkretnymi grupami rodziców w 
powiatach. Ten tym szkoleń może być również 
skierowany do grup dzieci z R.Z. jak i integracyjny 
dla całych rodzin i dla rodzin biologicznych.  
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§ 6 

Zasady rezygnacji i wykluczenia z Projektu 

1. Fundacja oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy 

Uczestników Projektu  w następujących przypadkach:  

a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu; 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego obowiązującego podczas zajęć i 

innych działań w ramach projektu, w których Uczestnik bierze udział. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe 

w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w 

nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku 

ważnych zdarzeń losowych. O rezygnacji Uczestnik Projektu (osób poniżej 18 r. 

życia) rodzic bądź opiekun prawny musi poinformować Biuro Projektu pisemnie, 

poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.  

                                                                 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik, a w  przypadku osób poniżej 18 roku życia, rodzic bądź opiekun 

prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z 

niniejszym Regulaminem (w Formularzu Zgłoszeniowym). 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez 

Zarząd Fundacji (Lidera Projektu)  

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym 

niezwłocznie poinformuje Uczestników telefonicznie oraz na stronie internetowej 

Fundacji. 

5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, biurach Partnerów oraz na stronie 

internetowej Lidera.  

6. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2016 r. 

 

 Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie.  

2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące administrowania                                

i przetwarzania danych osobowych.  

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku 
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