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Załącznik do uchwały zarządu Żywieckiej Fundacji Rozwoju z dnia 25.01.2021 nr 2/1/2021 
 

 
 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Zapraszamy do Zabłocia - zaPALamy do działania” 
 

§ 1  
Informacje ogólne  

1. Projekt „Zapraszamy do Zabłocia - zaPALamy do działania” realizowany jest przez Żywiecką Fundację 
Rozwoju z siedzibą w Żywcu, ul. Dworcowa 2, zwana dalej Fundacją. 

2. Projekt o numerze WND-RPSL.09.01.05-24-0020/20-003 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX. Włączenie 
Społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Biuro Projektu znajduje się w Żywcu u. Dworcowa 2 (czynne w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do 

piątku). 
5. Projekt jest realizowany od 1.10.2020 r. do 31.12.2022 r. i zakłada poprawę funkcjonowania 145 osób - 76 

kobiet i 69 mężczyzn (K i M) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej 
i zawodowej oraz wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej lokalnej społeczności, 
z terenu Zabłocia oraz sąsiednich dzielnic Żywca, położonych na obszarze zdegradowanym. 

§ 2 
Uczestnicy/Uczestniczki projektu 

1. Grupę docelową projektu stanowi 145 mieszkanek i mieszkańców obszarów zdegradowanych i peryferyjnych 
tj. w szczególności Zabłocie (dzielnica Żywca - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żywca do 2022), 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do 
wsparcia tych osób. 

2. Za osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uważa się osoby: 
i. 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;  

ii. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  
iii. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 697 z późn. zm.);  

iv. 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 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969);  

v. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1481);  

vi. 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;   

vii. 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;  

viii. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 
ix. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020;  
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x. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  
xi. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 
3. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można 
uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania 
rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego. 

4. Wprowadza się preferencje przy rekrutacji następujących grup docelowych: 
i. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, 

z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną; 
ii. kobiety powracające na rynek pracy; 
iii. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek 
wykluczenia; 

iv. osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; 
v. osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Żywca do 2022. 
 

 
§ 3 

Rekrutacja do udziału w projekcie 
1. Za rekrutację do projektu odpowiada Fundacja. 
2. W imieniu Fundacji rekrutację prowadzą animatorzy środowiskowi. 
3. Proces rekrutacji przebiegać będzie następująco: 

1) osoba zainteresowana składa formularz rekrutacyjny, które wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu 
oraz dokumentację potwierdzającą spełnienie przynajmniej jednego z kryteriów, o których mowa w §2 
ust. 2; 

2) animator/ka weryfikuje poprawność oraz kompletność formularza rekrutacyjnego oraz dokumentacji i 
sprawdza kwalifikowalność kandydata/ki do Projektu: 

3) kandydat/ka nie spełnia kryterium udziału w projekcie – odmowa udziału w projekcie, 
4) kandydat/ka spełnia kryterium udziału w projekcie – zaproszenie do uczestnictwa w projektu; 
5) podczas rozmowy kandydat/ka wypełnia test badający predyspozycje i potrzeby kandydatów; 

4. Rekrutacja ma charakter ciągły. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w projekcie 
przyznawane są preferencje dla: 
1) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi; 
2) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego; 
3) kobiet powracających na rynek pracy; 
4) osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; 
5) osób zamieszkujących tereny rewitalizowane określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Żywca do 2022. 
5. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się datę podpisania przez uczestnika Oświadczenie uczestnika 

projektu, którego wzór określa Załącznik nr 2 do regulaminu. 
6. Okres uczestnictwa w projekcie trwa do 31.12.2022 lub utraty statusu uczestnika zgodnie z dalszymi 

postanowieniami regulaminu. 
 

§ 4  
Formy wsparcia w ramach projektu 

1. Przewiduje się organizację następujących form wsparcia w ramach projektu: 
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1) poradnictwo prawne 
2) poradnictwo psychologiczne 
3) treningi kompetencji społecznych 
4) usług asystenta osoby niepełnosprawnej 
5) pokrycie kosztów opieki na dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi 
6) warsztaty profilaktyczno-edukacyjne  
7) wizyty studyjne 
8) doradztwo zawodowe 
9) kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym 
10) inicjatywy obywatelskie 

2. Przewiduje się trzy sposoby korzystania z form wsparcia: 
1) uczestnictwo indywidualne dotyczące form wymienionych w punktach 1-7, przewidziane dla 

wszystkich uczestników projektu; 
2) ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej obejmująca formy wymienione w punktach 8-10, 

przewidziana dla 20 uczestników projektu wymagających szczególnej poprawy sytuacji społeczno-
zawodowej; 

3) inicjatywy obywatelskie zaproponowane przez mieszkańców obszaru rewitalizowanego, finansowane 
w ramach 10 grantów o łącznej kwocie 100.000,00 zł. 

3. Realizacja inicjatyw obywatelskich regulowana jest osobny regulaminem. 
 

§ 5  
Prawa i obowiązki uczestnika  

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu, zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązuje się do:  
a. korzystania z form wsparcia wynikających diagnozy potrzeb, 
b. punktualnego i regularnego uczestnictwa w formach wsparcia określonych w indywidualnym planie 

działania,  
c. potwierdzania uczestnictwa na liście obecności,  
d. wypełniania ankiet ewaluacyjnych,  
e. przystąpienia do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku, gdy są one przewidziane 

programem szkolenia,  
f. bieżącego informowania Fundacji o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy udział  

w projekcie,  
g. poinformowania o każdej zmianie sytuacji zawodowej, losowej i innej, która może mieć wpływ na dalszy 

udział w projekcie,  
h. przekazania Fundacji danych niezbędne do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, w tym m.in. 

przed Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 

i. na badanie jego sytuacji zawodowej w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, w 
tym zobowiązuje się udostępnić dokumenty potwierdzające podjęcie zatrudnienia lub jego trwanie. 
 

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:  
a. udziału w zaplanowanych formach wsparcia; 
b. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, w których uczestniczy; 
c. otrzymania materiałów dydaktycznych, jeśli zostały one przewidziane dla danej formy wsparcia; 
d. otrzymania certyfikatów, zaświadczeń lub potwierdzeń o uczestnictwie w formach wsparcia  

po spełnieniu warunku ich wydania;  
e. poczęstunku w trakcie zajęć, jeśli są takie przewidziane. 

§ 6  
Utrata statusu uczestnika projektu 

1. Utrata statusu uczestnika projektu następuje w wyniku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników lub 
realizacji celu uczestnictwa. 

2. W przypadku rezygnacji z formy wsparcia lub projektu w trakcie jego trwania Uczestnik/Uczestniczka 
obowiązany/zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 

3. Uczestnik/Uczestniczka zostaje skreślony/skreślona z listy Uczestników/Uczestniczek w przypadku:  
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1) uporczywego niekorzystania ze wsparcia i nieuzyskania od zespołu projektowego zgody na kontynuację 
uczestnictwa w projekcie; 

2) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa; 
3) uporczywego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Każdy przypadek skreślenia rozpatrywany jest indywidualnie.  
5. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników i uczestniczek podejmuje koordynator projektu.  
 

§ 7  
Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku i obowiązuje przez okres realizacji projektu. 
2. Ochrona danych osobowych uczestników jest realizowana zgodnie z treścią Oświadczania uczestnika 

projektu. 
3. Fundacja zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w czasie trwania projektu oraz wyłącznej interpretacji 

jego zapisów. 
4. W przypadku dokonania zmiany regulaminu jego aktualną treść podaje się do informacji publicznej za 

pośrednictwem strony www.zfr.org.pl. 
 

 

Załączniki: 
Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny 
Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu 
 


