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Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych przez
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dziecka i Rodziny DLA RODZINY 
w ramach projektu pn. WSPIERALNIA współfinansowanego ze środków

programu NOWEFIO 2021
§ 1

Informacje ogólne
1) Niniejszy dokument określa podstawowe zasady udziału osób w formach wsparcia realizowanych

w ramach projektu pn. „WSPIERALNIA” – zwanego dalej projektem.
2) Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dziecka i Rodziny DLA RODZINY – zwane dalej Stowa-

rzyszeniem- realizuje projekt  pn.  „WSPIERALNIA”, który współfinansowany jest ze środków
programu NOWEFIO 2021.

3) Projekt jest realizowany na terenie miasta Częstochowy.
4) Celem głównym projektu jest wzrost dostępności specjalistycznych usług dla dzieci (48 osób)

przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, poprzez utworzenie i działalność po-
radni - punktu diagnostyczno konsultacyjnego (pn. Wspieralnia) w okresie realizacji projektu (6
miesięcy) a także wzmocnienie kompetencji wychowawczych opiekunów/rodziców zastępczych i
osób prowadzących rodzinne domy dziecka (40 osób) poprzez udział w warsztatach i innych for-
mach wsparcia. 

5) Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu, jeżeli zmiany takie na-
rzuci Organizator konkursu, bądź wynikną one z nowych uregulowań prawnych lub w innych
przypadkach, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Informacja o ewentu-
alnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 2
Grupa docelowa

1. W określonych Regulaminem formach wsparcia mogą uczestniczyć osoby, które przynależą do
grupy docelowej projektu.

Grupę docelową projektu stanowić będzie
a) 48 uczestników - dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 
b) 40 uczestników - osoby dorosłe, opiekunowie, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne
domy dziecka
2. Oferta form wsparcia w projekcie każdorazowo kierowana jest do konkretnej grupy adresatów. 
3. Stowarzyszenie na bieżąco diagnozuje potrzeby grupy docelowej, m.in. poprzez analizę wypeł-
nianych przez uczestników kart uczestnika oraz  ankiet wypełnianych przez uczestników projektu
biorących udział w oferowanych formach wsparcia.

§ 3
Zasady udziału w projekcie

1. Informowanie o poszczególnych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu odbywa się
w szczególności poprzez: publikowanie aktualnych informacji na stronie internetowej, podstronie
projektu, rozsyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz przez kontakt telefoniczny,
konferencje, spotkania itp.

2. Udział w każdej formie wsparcia jest bezpłatny, przy czym:

 

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku  i rodzinie „DLA RODZINY”
ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa



___________________________________________________________________________________

a) organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na miejsce realizacji zajęć,
b) organizator zapewnia uczestnikom szkoleń wyżywienie w formie przerwy kawowej/ obiadu,
c) w przypadku szkoleń realizowanych w trybie zdalnym, nie mają zastosowania podpunkty a-b.

3. Do obowiązków uczestnika należy:
- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
- uczestnictwo w każdej formie wsparcia, na którą został zakwalifikowany,
- każdorazowe potwierdzanie na liście obecności przybycia i uczestniczenia w zajęciach dydak-
tycznych w ramach danej formy wsparcia, a w przypadku form wsparcia zdalnych potwierdzenie
w postaci elektronicznej.

- wypełnienie dokumentów związanych z ewaluacją projektu (np. ankiety)
- w razie konieczności opuszczenia zajęć przed czasem, pisemne powiadomienie odpowiedniego
pracownika Stowarzyszenia wraz z podaniem godziny oraz przyczyny wyjścia oraz ustne – pro-
wadzącego,
- informowanie o zmianie danych personalnych,
- w przypadku zajęć realizowanych w trybie zdalnym nie mają zastosowania podpunkt e.

4. Do obowiązków Stowarzyszenia należy:
- zapewnienie infrastruktury niezbędnej do realizacji form wsparcia,
- zapewnienie realizacji programu merytorycznego przez kadrę trenerską posiadającą odpowied-
nie doświadczenie i kwalifikacje,
- zapewnienie cateringu na szkolenia.

5.   Wsparcie realizowane jest w dni robocze w godzinach pomiędzy 8:00 a 19:00 – w zależności od
specyfiki formy wsparcia. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w soboty.
6.    Czas trwania zajęć w ramach szkoleń liczony jest w godzinach dydaktycznych, tj. 45 minut.
7.    Czas trwania zajęć w ramach wsparcia specjalistycznego liczony jest w godzinach zegarowych,
tj. 60 minut i obejmuje część terapeutyczną/dydaktyczną oraz rozmowę z opiekunem uczestnika lub
uczestnikiem w zakresie dalszych działań.
8.   W przypadku zdarzeń losowych Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany ter-
minu lub miejsca realizacji danej formy wsparcia, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinfor -
mowani pocztą elektroniczną lub/i telefonicznie.
9.  W przypadku sytuacji nadzwyczajnej (np. wymuszającej ograniczenie przemieszczania się) do-
puszcza się realizację wsparcia w formie zdalnej. 

§ 4
Rekrutacja 

1. Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób otwarty, z zachowaniem zasady równości szans,
w tym równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji. 
2.  Rekrutacja  prowadzona  jest  przez  osoby  zaangażowane  do  projektu  w  ramach  kadry
Stowarzyszenia.
3. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

1) przyjmowanie zgłoszeń uczestników – poprzez wypełnienie karty uczestnika,
2) informacja do uczestnika w zakresie możliwych form wsparcia.

4. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się poprzez wypełnienie jednorazowo karty uczestnika, w której
wskazane zostaną formy wsparcia jakimi dany uczestnik byłby zainteresowany.
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5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość kwalifikowania oso-
by chętniej do udziału w projekcie wyłącznie na jedno szkolenie/jedną usługę wsparcia, z uwzględnie-
niem kolejności zgłoszenia.
6. W przypadku pojawienia się wolnego miejsca,  do udziału we wsparciu zapraszany jest  kolejny
uczestnik  który  wyraził  chęć  z  niej  skorzystania  z  uwzględnieniem  kolejności  wypełnienia  karty
uczestnika.
7. W przypadku osoby małoletniej i niepełnoletniej kartę uczestnika wypełnia opiekun prawny.

§ 5
Nieobecność i rezygnacja

1. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w każdej z oferowanych form wsparcia. Rezygnacja
musi  zostać  przesłana  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  wskazany  w  informacji  
o zakwalifikowaniu adres, najpóźniej do 3 dnia roboczego przed rozpoczęciem zajęć.

2. Pisemna  informacja  o  rezygnacji  musi  zawierać  termin  oraz  nazwę  formy  wsparcia,  
z której uczestnik rezygnuje oraz określać powód rezygnacji. 

3. Jeżeli ze względu na okoliczności niezależne od uczestnika (tj. zdarzenie losowe, choroba) nie jest
możliwe zachowanie zasad zawartych w pkt.  1, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego
przesłania do Stowarzyszenia oświadczenia o przyczynie nieobecności za pośrednictwem poczty
elektronicznej. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika oraz niedotrzymanie zasad i terminu rezygnacji trak-
towane  są  jako  naruszenie  Regulaminu  i  mogą  skutkować  wykluczeniem  z  udziału  
w projekcie. Osoba nieuczestnicząca w formie wsparcia, na którą została zakwalifikowana może
zostać zobowiązana do zwrotu kosztów związanych z tym wsparciem. 

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W wypadkach uzasadnionych charakterem wsparcia dopuszcza się możliwość wprowadzania do-

datkowych przepisów regulujących zasady uczestnictwa.
Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz 
przepisy prawa krajowego dotyczące realizacji projektów w ramach programu NOWEFIO 2021. 
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