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REGULAMIN PROEJKTU  
Sołonka wspiera rodzinę” nr RPPK.08.04.00-18-0002/18 

 
§1  

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 
1. Projekt „Sołonka wspiera rodzinę” nr RPPK.08.04.00-18-0002/18  współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, 
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

2. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka”, Sołonka 23, 36-043 
Lubenia, zwane dalej „Organizatorem”, biuro projektu mieści się w Sołonka 23 

3. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020r. 
4. Dla potrzeb realizacji Projektu używane w niniejszym regulaminie określenia przyjmują następujące 

brzmienie: 

  Projekt - projekt „Sołonka wspiera rodzinę” 

  Kandydat/Kandydatka - osoba, która złożyła dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie 
w  okresie rekrutacji. 

  Uczestnik/Uczestniczka  - osoba, która podpisała Umowę uczestnictwa oraz skorzystała ze wsparcia 
w ramach projektu.  

5. Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych dla 
osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniających, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o Pomocy Społecznej, zamieszkujących na terenie Gminy Lubenia (w myśl przepisów KC) w woj. 
podkarpackim w okresie do 31.12.2020 r. 

6. W ramach projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia,  

 Indywidualne treningi ekonomiczne 4 sesje x 2 godziny, 

 Dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia mające na celu nabycie/podniesienie 
kompetencji kluczowych uczniów w nowoutworzonej świetlicy. 
Osiem różnych zajęć po 6 godzin/zajęcia,1 zajęcia w miesiącu (sobota/niedziela) grupy  

śr. 10 os./grupa (łącznie 3 grupy, w zbliżonych przedziałach wiekowych). 

Każde zajęcia będą odpowiadać jednej kompetencji: 

a)porozumiewanie się w języku ojczystym 

b)porozumiewanie się w językach obcych 

c)kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 

d)kompetencje informatyczne 

e)umiejętność uczenia się 

f)kompetencje społeczne i obywatelskie; 

g)inicjatywność i przedsiębiorczość 

h)świadomość i ekspresja kulturalna 
Dziedziny, w jakich prowadzone będą zajęcia to m.in.: matematyka, przyroda, biologia, ekologia, ICT 
(w tym bezpieczeństwo w sieci, wyszukiwanie informacji), chemia i biochemia, fizyka (prowadzenie 
doświadczeń, analityczne myślenie, kreatywne rozwiązanie zadań) 

8 W ramach projektu planuje się wykonanie  niezbędnych  prac  remonoto  -  budowlanych  tj. 

dostosowanie kuchni i sali zabaw na potrzeby świetlicy oraz zakup niezbędnego sprzętu (w tym 

meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, narzędzia cyfrowe) na potrzeby działalności świetlicy. 
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§2  
UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Projekt skierowany jest do 40 osób (10 Osób dorosłych w tym 8 kobiet i 30 dzieci w wieku 5-17 lat  
w tym 15 dziewczynek) zamieszkujących na terenie Gminy Lubenia (w myśl przepisów Kodeksu 
Cywilnego), spełniających następujące warunki: 
korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  
lub  
kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniają, co najmniej 
jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 
2. Uczestnicy projektu muszą kwalifikować się do jednego z powodów wykluczenia zgodnie 

z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, tj.:  
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.: 

 ubóstwo,  

 sieroctwo,   

 bezdomność,  

 bezrobocie,  

 niepełnosprawność,  

 długotrwała lub ciężka choroba, 

 przemoc w rodzinie, 

 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,  

 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze;  

 trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  

 trudność  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

 alkoholizm lub narkomania, 

 zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa,  

 klęska żywiołowa lub ekologiczna.  
B. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

tj.  

 bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej; 

 uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego; 

 uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 

 chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

 bezrobotni,  w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 
pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy; 

 zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,  
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 
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 uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej, 

B. osoby przebywające w pieczy zastępczej 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; 

C. 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 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

D. 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 2017r. poz. 2198, z późn.zm.); 

E. 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;  

F. 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; 

G. osoby niesamodzielne; 

H. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych  
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów  operacyjnych na lata 2014-
2020; 

I. osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

J. osoby korzystające z PO PŻ 

§3 
REKRUTACJA 

1. Proces rekrutacji do udziału w projekcie, odbędzie się w okresie: 1-30 wrzesień 2018r. W przypadku 

niezebrania wystarczającej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia 

terminu rekrutacji. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły w przypadku gdy w projekcie będą wolne 

miejsca. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają zgłoszenia osobiście w :  

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka”, Sołonka 23, 36-043 Lubenia  
Zgłoszenia można składać  w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00.  

4. Dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji do projektu (zgodnie z wzorami 
stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu): 
a) Formularz rekrutacyjny – odmienny dla osób dorosłych i niepełnoletnich, 
b) Oświadczenie zbiorcze dotyczące spełnianiania kryteriów grupy docelowej, 
c) Oświadczenie kryteria punktowane (jeśli dotyczy). 

5. Weryfikacja informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym, nastąpi na podstawie wglądu osób   
przyjmujących dokumenty rekrutacyjne w dokumenty potwierdzające kryteria rekrutacji, tj. dowód 
osobisty, orzeczenie o niepełnosprawności. Wzory dokumentów dostępne będą w biurze projektu  
w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka”, Sołonka 23, 36-043 Lubenia . 
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6. Dokumenty zgłoszeniowe należy kompletnie wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie 
podpisać. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę wraz z datą. 
Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” 
poprzez opatrzenie datą i podpisem. 

7. Organizator zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne 
z przyjęciem do uczestnictwa w projekcie. 

8. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed lub po terminie okresu naboru nie będą podlegać 
rozpatrzeniu. 

9. Złożone przez Kandydatów zgłoszenia nie podlegają zwrotowi. 
10. Kwalifikacji Uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna w skład, której wejdzie Kierownik projektu 

oraz Specjalista ds. org. usług.  
11. Etapy oceny dokumentów Kandydatów/tek: 

a) Ocena kryteriów formalnych  do projektu polegająca na sprawdzeniu: 

 terminowości, poprawności i kompletności złożonych dokumentów i załączników (ocena 0-1),  
Niespełnienie przez Kandydata/tkę kryteriów formalnych jest równoznaczne z negatywnym 
wynikiem oceny formalnej i skutkować będzie niezakwalifikowaniem zgłoszenia Kandydata do 
oceny merytorycznej. 

b) Ocena kryteriów dostępu Kandydatów/tek: 

 łączne spełnienie charakterystyki grupy docelowej,  
Niespełnienie przez Kandydata/tkę kryteriów dostępu jest równoznaczne z negatywnym wynikiem 
oceny formalnej i skutkować będzie niezakwalifikowaniem zgłoszenia Kandydata do oceny 
merytorycznej. 

c) Kryteria punktowe – osoby:  

 osoby (rodziny) korzystające z PO PŻ +4 pkt. 

 osoby o niskich dochodach (mniej niż 800zł/os.)+4pkt. 

 osoby z niepełno sprawnościami +3 pkt. 

 osoby zamieszkałe na obszarze wsi Sołonka +2 pkt. 

 osoby (rodziny) bez kwalifikacji zawodowych, wykształcenie max gimnazjalne min. 
1 rodzica (1pkt). 

12. Po zakończeniu oceny sporządzona zostanie lista uczestników projektu i lista rezerwowa w podziale 
na płeć, która będzie dostępna w biurze projektu. Listy sporządzone zostaną osobno dla dzieci i osób 
dorosłych. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą punktacją: 40 osób - w 
tym osób dorosłych 10 (8kobiet,2 mężczyzn) i 30 dzieci (15 kobiet, 15 mężczyzn). 

13. Z każdym uczestnikiem podpisana zostanie deklaracja uczestnictwa. W przypadku osób poniżej 18 rż. 
deklaracja zostanie podpisana z rodzicem/opiekunem prawnym.  

14. W przypadku, gdy więcej uprawnionych do wsparcia Kandydatów uzyska jednakową liczbę punktów, 
decydować będzie termin wpływu dokumentów rekrutacyjnych.  

15. O wynikach rekrutacji (liczba punktów, przyczyny odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych) osoby 
zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub listownie. 

16. Spośród osób, które spełniają kryteria formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa 
w projekcie z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej, zostanie 
utworzona lista rezerwowa. Osoby z największą liczbą punktów z listy rezerwowej będą 
kwalifikowane kolejno do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji z udziału w nim osób z listy 
podstawowej. 

17. Do skreślenia Kandydata z listy rankingowej może dojść w przypadku podania przez niego 
nieprawdziwych danych, złożenie fałszywych oświadczeń itp. 

 

§4  
ORGANIZACJA WSPARCIA 

1. Uczestnik winien być dyspozycyjny w okresie trwania projektu ze względu na organizację terminów 
form wsparcia, które mogą ulegać zmianie do czego Organizator zastrzega sobie prawo.  

2. Poszczególne formy wsparcia odbędą się w terminach wyznaczonych przez Organizatora. 
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3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych zajęć planowanych 
w Projekcie z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach 

wyznaczonych przez Organizatora projektu, 
c) każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na 

przedkładanej liście obecności oraz liście potwierdzającej skorzystanie z poczęstunku (jeśli 
dotyczy), karcie usług konsultacyjnych,  

d) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów  
w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu, 

e) niezwłocznego informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji 
zawodowej/życiowej. W szczególności Uczestnik projektu zobowiązuje się do dostarczenia w 
terminie do 10 dni od dnia zmiany sytuacji zawodowej dokumentów potwierdzających zmianę 
sytuacji życiowej, 

f) informowania o ewentualnych zmianach danych w dokumentacji rekrutacyjnej i umowie 
uczestnictwa w Projekcie, 

g) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 
zaangażowanym we wdrażanie RPO, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, 

5. Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia bez usprawiedliwienia 20% zajęć w ramach spotkań 
grupowych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności z nieuzasadnionych 
przyczyn, Uczestnik zostanie uznany za osobę rezygnującą z udziału w projekcie.  

6. W trakcie uczestnictwa w przewidzianych projektem formach wsparcia obowiązuje zakaz spożywania 
alkoholu oraz innych substancji odurzających. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w czasie przerwy 
w miejscach do tego wyznaczonych. 

7. Uczestnik projektu pokrywa wszelkie koszty związane z usunięciem wyrządzonych przez siebie szkód 
 i zniszczeń powstałych podczas uczestnictwa w przewidzianych formach wsparcia 

§ 5  
REZYGNACJA I WYKLUCZENIE Z PROJEKTU 

1. Zasady rezygnacji i wykluczenia z Projektu. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika  
z listy Uczestników projektu w następujących przypadkach: 

 naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, 

 rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas form wsparcia realizowanych w ramach 
projektu, 

 opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 20% czasu (godzin) zajęć grupowych,  

 powtarzającego się niestawiania na umówione formy wsparcia. 
2. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i rozpoczął w nim udział, może 

zrezygnować z uczestnictwa tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub 
członka jego rodziny1 (np. choroba Uczestnika, choroba dziecka). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, 
uzasadniających rezygnację Uczestnika projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia 
stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia 
lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp. 

4. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które winno 
być złożone bez zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku rezygnacji osoby pierwotnie zakwalifikowanej, do projektu zostanie zakwalifikowana 
kolejna osoba z listy rezerwowej. 

6. W razie uznania, że rezygnacja z uczestnictwa w projekcie była nieuzasadniona lub przekroczenia 
przez Uczestnika projektu dopuszczalnego limitu nieobecności (maksymalnie można opuścić do 20% 

                                                           
1
 Za członka rodziny Uczestnika Projektu uznaje się małżonka Uczestnika, dzieci Uczestnika własne lub przysposobione, rodziców 

i rodzeństwo Uczestnika. 
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wszystkich zajęć), Organizator może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa we wszystkich 
formach wsparcia w ramach projektu. 

7. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo 
pozbawić go uczestnictwa w projekcie. W tym przypadku Organizator może obciążyć Uczestnika 
kosztami jego uczestnictwa w Projekcie. 

 
§6  

INNE POSTANOWIENIA 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres trwania 

projektu. 
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są w sposób ostateczny przez 

Koordynatora Projektu ze strony Lidera, w tym w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział 
we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych 
postanowień w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji: zmiany warunków realizacji 
projektu, zmiany warunków umowy z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Rzeszowie, zmiany dokumentów programowych lub wytycznych. 
 
Sołonka, dnia 01.09.2018r.  

 
 
 

 


