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Projektmpolfinanswany ze środkófl Europejskiego Fundłszu Społmzmgow ramach Regionalnego Pro6mm Operaąlnąo Wojewridztwa Święłokrzyskiego nakrża?ft4-A12}

Regulamin Realizacji Proiektu pn.

,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

wspołfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny

w ramach Reg ional nego Prog ram u Operacyj nego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014 - 2020; Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiejjakości usług społecznych izdrowotnych

§ 1. lnformacje ogólne

Niniejszy regulamin określa za§ady uczestnictwa w Projekcie pn,: ,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej

w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" realizowanym pruez Polskie

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lnte|ektualną Koło w Staszowie,

Projekt realizowany jest od 2a20-07-01 do 2023-04-30 na terenie woj. świętokrzyskiego, powiat staszowski,

gmina Staszów,

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku

szkolnym, rodzinnym z 25 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na

terenie powiatu staszowskiego poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-

specjalistycznej tj. Świetlicy Terapeutycznej współpracującej z rodzinami osób z niepełnosprawnością

intelektualną od 07,2020 r. od 04.2023 r,

Biuro pĘektu mieści się w Kurozwękach, w placówce Polskiego §towazyszenia na necz Osób

z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie, ul. Szydłowska 10, 28-2OO Staszów, punkt

informacyjno-rekrutacyjny mieści się w siedzibie Polskiego Stowazyszenia na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-2OO Staszów.

§ 2. Słownik pojęć

Projekt - projekt pn. ,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla o§ób z niepełnosprawnością
intelektualną";

lnstytucja Zarządzaiąca (lZ) - lnstytucja ZauądzĄąca RPOWŚ na lata 2014-2020, której rolę pełni Województwo

Świętokzyskie z siedzibą w Kielcach, Al. lX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowane przez Zarząd

Województwa;

lnstytucja Pośrednicząca Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskieg o ;

Program - Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020;

Beneficjent - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie (PSONl

Koło w Staszowie);

Projekt pn. ,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

ffiE Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Kolo w Staszowie

.lYl n 
,8-200 staszów, ul. Rytwiańska 23 NlP 866-150-47-24 REGoN 260341290

ą .§ Projek fealizowany na podstawie umowYo dofinansowaniezawartej Zwoiewództwem Świętokrryskim repr€zentouranym pn€rzar.ąd województwa'7 |EB i\- pełniącym fi.lnkcję hstYtucji zaĘądzaiącej Re8ionalnYm Prc8ramem operacyinym Woiewództwa Świętokrzyskiego na lata 2o1+2o2o
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1.3.

1.4.



Fundusze
Europejskie
Progfam Regionalny

wtr}rwotlflwt)
ś!vtĘT()KRZY5Klt

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoleczny | '. . .' l

projektwspółfinansowany ze środkór Etlrope}§kiegó Flndusru Spolecznegow ramach Ręionatrego Programu OperacyjnegoWoieuódetwa Święłokrżyski€8o na lata 2014-2020

Rea|izator _ polskie Stowazyszenie na rzecz Osob z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie (PSONl

Koło w Staszowie);

Biuro projektu - miejsce lokalizacji: placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z NiepełnosprawnoŚcią

lntelektualną Koło w Staszowie, Kurozwęki, ul. Szydłowska 10, 28-200 Staszów (udzielanie Pełnej informacji

o projekcie, wydawanie i przyjmowanie formulazy z deklaracją uczestnictwa w Projekcie);

punkt lnformacyjno_Rekrutacyiny - miejsce lokalizacji: siedziba Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 StaszÓw (udzielanie Pełnej

informacjio projekcie, wydawanie i przyjmowanie formularzy z deklaracją uczestnictwa w Projekcie);

Kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie;

Uczestnik projektu (Up) - osoba, która zostanie zakwalifikowana do Projektu, zgodnie z zasadami okreŚlonYmi

w niniejszym Regulaminie;

Dzień przystąpienia do projektu - dzień złożenia przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu lub

w punkcie informacyjno-rekrutacyjnym :

_ osobiście w przypadku dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- osobiście w przypadku rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- przez rodziców w przypadku niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób z niepełnosprawnoŚcią intelektualną

oraz w pzypadku dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które samodzielnie nie mogą wypełniĆ i złożyĆ

wymaganych dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne - komplet dokumentów, które należy złożyć w biurze pĄektu lub w punkcie informacyjno-

rekrutacyjnym w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze;

Wsparcie - oznacza pomoc udzielaną Uczestnikowi/czce Projektu,

§ 3. Zakres wsparcia

3.1. Wsparcie oferowane w ramach PĘektu obejmuje:

3.1.1. pomoc w opiece iwychowaniu dziecka poprzez usługi prowadzone w placówce wsparcia dziennego dla

25 osob z niepełnosprawnością intelektualną w formie opiekuńczej (pomoc w nauce, organizacja czasu

wolnego, zajęcia z kompetencji kluczowych: komunikacyjnych, informatycznych, rozwijających

świadomość i ekspresję kulturalną) oraz specjalistycznej (zajęcia logopedyczne i terapeutyczne,

socjoterapia, terapia psychologiczna i pedagogiczna),

3.1,2. Wsparcie dla 25 rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną (konsultacje, poradnictwo

specjalistyczne, prawne, psychologiczne, 9rupy wsparcia, warsztaty z zakresu kompetencji

wychowawczo-społecznych ).

3.1.3. Wszystkie realizowane w niniejszym PĘekcie formy wsparcia są bezpłatne dla Uczestników PĘektu.

§ 4. Uczestnicy Projektu

Uczestnikami Projektu (UP) mogą być osoby zagrożone ubostwem iwykluczeniem społecznym, W tym osoby

z niepełnosprawnościami, mieszkańcy Powiatu §taszowskiego, w Ęm:

projekt pn. ,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznei w Kurozwękach dla osób z niepelnosprawnoŚcią intelektualną"

polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie

28-2O0 Staszów, ul. Rytwiańska 23 NlP 866-150-47-24 REGoN 260341290

Proiekt realizourany na Podstarr'l€ umowy o dofinansowanie zawartej r t^roiewództrrrem Świętokrzysklm reprelentowanym pźez zarrąd Woiewództwa

pełniącvm funkcję lt§tytucji zarżądzającej RĘionalnym Programem opcracYinym Woiewództwa Świętoknyskie8o nalata2oLĘ2o2a

4.1.
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Proj€kt $/§Fłlfinansowały .e Środkó* Europejskiego Funduszu społecmego w ramach Regionałnegc Programu operacyinego Wojmództwa świqtokrzyski§go na lata 2 o74-2a2o

_ osoby z niepełno§prawnością intelektualną,
_ rodzace osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4.2, Kandydaci musza spełnaaó wszv§tkie cztery* poniżej wymienione kryteria formalne t

OBLIGATORYJNE:

UP zagrożony ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które uczą się lub pracują lub zamieszkują

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiat sta§zowskiw województwie świętokrzyskim !

UP nie korzystający z tego samego typu wsparcia w innych projektach w ramach EFS I

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzęzoną, osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami

rozwojowymi będącymi wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (dot. dzieci)

lub

Rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przezywające trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych ze względu na wychowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

kwalifikujące lub korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 o

pomocy społecznej (dot. rodziców).

"kryteria dot. zarówno dziecijak i rodzicow,

4,3. W projekcie nie moga brac udziału:

- pracownicy Realizatora oraz osoby zaangażowane W zarządzanie Projektem,

- osoby nie spełniające kryteriów uczestnictwa z pkt. 4.2.

§ 5. Rekrutacja Uczestników Projektu

5.1. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w miesiącach: - lipiec 2020 r. _ sierpień 2020 r.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie ogłoszony na stronie internetowej Reatizatora.

5.2. Złożenie dokumentów rekrutacvinvch :

5.2,1. Warunkiem pzystąpienia do projektu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (załącznik 1 lub
załącznik 2) i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi (załączniki 3, 4, 5 do
Regulaminu) do Biura PĄektu lub Punktu lnformacyjno-Rekrutacyjnego.

Projekt pn. ,,,,Utwonenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepelnosprawnością intelektualną"

r#I Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie

.lYl r '8-200 
Staszów, ul. Rytwiańska 23 NlP 866-750-47-24 REGoN 26o34t2go

ą Ś Proiekt reallzowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawaftej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym prteż zaĘąd Wo1ewództwa
" ĘtD. p€łniącym funkcię lnstytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Opelacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014_2020
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Projekiwsńłfinansowarry ze środków Europej§kiego Funduszł §t:ołeanegow ramacł: Regionólrego Programu Opęracyjn€§oWoiewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5.2.2. Kandydaci zobowiązani są do złożeniaprawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (wypełnionego

w sposob czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymizałącznikami.

5,2.3. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć (w terminie ogłoszonym pżez Realizatora) osobiście w biurze

projektu maeszczącym §ię w budynku Polskiego Stowazyszenia na lzecz Osób

z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie, Kurozwęki, ul. Szydłowska 10 w godzinach

7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub w Punkcie lnformacyjno-Rekrutacyjnym mieszczącym się

w siedzibie Polskiego Stowazyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło

w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

5.2.4. Dokumenty rekrutacyjne składa rodzic/prawny opiekun w przypadku niepełnoletnich osób

z niepełnosprawnością intelektualną, ubezwłasnowolnionych osób z niepełnosprawnością intelektualną,

dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które (z uwagi na występującą niepełnosprawność)

nie są w stanie samodzielnie złożyć wymaganych dokumentów.

5.2.5. Do projektu będą kwalifikowani rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, któzy zapoznali się

z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie.

5.2.6. Z Regulaminem Realizacji Projektu zapoznane zostaną osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a jeśli

nie będzie to możliwe (z uwagi na występującą niepełnosprawność) ich rodzice/opiekunowie prawni.

5.3. Kwalifikacia kandvdatów do proiektu.

5.3.1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 25 osób z niepełnosprawnością intelektualnąoraz 25 rodziców

osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu staszowskiego, które spełniają warunki

zakwalifikowania do projektu określone w §4, żożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymĄą

najwyższą l iczbę pu n któw w postępowa n i u kwa lifi kacyj nym.

5.3.2. Rekrutację i weryfikację Kandydatów na Uczestników Projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna

w składzie: Koordynator PĄektu, nauczyciel-terapeuta OREW zgodnie z Regulaminem, formulazem

zgłoszeniowym i decyzją kwalifikacyjną"

5.3.3. Rekrutacja będzie prowadzona z sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jaWnymi jednakowymi

dla wszystkich osób w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

5.3.4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans oraz wskaźnikami ilościowymi, które

zostały okreśłone w projekcie:

- łączna liczba Uczestników - 50, w tym:

25 osób z niepełnosprawnością intelektualną

a) liczba kobiet - 7,

b) liczba mężczyzn - 18,

w tym liczba osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi- min.10.

25 rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną

a) liczba kobiet - maks. 23,

b) liczba mężczyzn - min. 2,

Proiekt pn. ,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Rytwiańska 23 NlP 866-150-47-24 REGoN 260341290

Proiekt realizo$rly na podstawie umowy o dofinansowanie żawartej z województwem Świętokrzyskim reprezentowanym pżez zarĘd województwa
pelnĘcyn funkcję lnssu€ji zarrądzaiącej ReB-ionalnym Progremem Ęe.acYinym Województwa Świętokrzyskiego na |ata 2014_2020
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Pro]ekiwspołfimnswalryze środkór Europejskiego Funduszu Spolecznegow ramach Retsionałretso Pr€mmu Operacyinąo Wo.iwództwaŚwiętokrzy§kiegona lłta ż014-2020

5.3.5. Przy składaniu dokumentów należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty w celu umozliwienia osobie

przyjm ującej doku mentację rekrutacyj ną zweryf ikowa n ie danych osobowych.

5,3.6. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona także na podstawie kryteriów formalnych, dodatkowych

iewentualnie uzupełniających, na podstawie ktorych Kandydaci otzymąąpunkty,

KRYTER|A FORMALNE (OBLIGATORYJNE}:

1. UP zagrożony ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które uczą się lub pracują lub zamieszkują

w rozumieniu pzepisow Kodeksu Cywilnego powiat staszowskiw wojewodztwie świętokżyskim !

UP nie kozystający z tego samego typu wsparcia w innych projektach w ramach EFS !
Osoby z niepełnosprawnością intelektua|ną bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami

rozwojowymi będącym wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (dot. dzieci

z niepełnosprawnościami) lub

Rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych ze względu na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, kwalifikujące lub

kozystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej

(dot. rodziców dzieci),

Krvteria dodatkowe (max 70 pkt) :

1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niz jedńej z przesłanek, o których

mowa w rozdziale 3 pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięó w obszarze włączenia społ. (...)

(10 pkt.);

2. Preferowany udział M rodzica (10 pkt.);

3. Rodziny niepełne, w szczególności matki samotnie wychowujące osoby z niepełnosprawnością

intelektualną (10 pkt.);

4. Rodzina wielodzietna (10 pkt.);

5. Rodzina z uzależnionym członkiem rodziny (10 pkt.);

6, Rodzina z bezrobotnym członkiem rodziny (10 pkt);

7. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji

wskazane w gminnych programach rewitalizacji (5 pkt.);

8. Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa2014-2020 (5 pkt.),

5.3,7, Złożeniedokumentów nie jest równoznaczne zzakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

5.3.8. Możliwośó zgłoszenia do P telef. (przesłanie FZ poczĘ tradycyjną) lub osobiście w Biurze Projektu;

Projekt pn. ,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepelnosprawnością intelektualną"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Rytwiańska 23 NlP 866-t5a-47-24 REGON 260341290

Projekt realizowanY na podstawie umowy o dofinansołvanie zawartei z Woiewódrtwem ŚWiętokrzyskim .€plezentowanym prz€r zarząd Wojeuródzbva
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5.3.9. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje liczba zgromadzonych punktow.

W pzypadku równej liczby punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń.

5.3.10, O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie lub

e-mailowo.

5.4.10 Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zostaną umieszczone na rankingowej liście

rezeruowejwg liczby punktów, które otrzymały podczas procesu rekrutacji.

5,4.11 W pzypadku trudnościz Rekrutacją, PSONl podejmie działania motywujące w formie indywidualnych rozmów

z potencjalnymi UP wskazanymi przez Koordynatora P, nauczycieliłerapeutów OREW,

5.4.12 W pzypadku mniejszej liczby chętnych prowadzone będą dodatkowe spotkania z Rodziców pźedstawiający

zalety Projektu,

5.4.13 PĘekt zakłada, żewsparcie kazdej ON odbywa się na podstawie lPW, opracowanegowewspołpracyzVP

ze Względu na wiek, niepełnosprawnośó lub stan zdrowia,

5,4.14 Na podstawie przyznanych pkt. (wg, Regulaminu realizacji P) Komisja Rekrutacyjna (nauczyciel-terapeuta

OREW, Koordynator P) sporządzi listę os, zakwalifikowanych do P i w przypadku dużej liczby chętnych listę

rezeruową, Listy rezerwowe będą wykorzystywane w przypadku rezygnacji UP,

5.4.15 Od pzeprowadzonej pzez Komisję Rekrutacyjną oceny osobie ubiegającej się o udział w PĄekcie nie

przysługują zadne środki odwoławcze,

§ 6. Zasady ucze§tnictwa w Projekcie

6.1. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

6.2. Uczestnik/rodzic otrzymuje materiały biurowe, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału

w Projekcie. Fakt otrzymania materiałów biurowych Uczestnik/rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.

6.3. Uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną podczas trwania projektu są ubezpieczeni od następstw

nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie obejmuje m.in. dojazd do Świetlicy Terapeutycznej, Kurozwęki,

ul, Szydłowska ,10, 28-200 Staszów, pobyt na zajęciach oraz powrót do miejsca zamieszkania.

6,4. W wyjątkowych sytuacjach losowych istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na podstawie

stosownych dokumentów i oświadczeń.

6.5. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo

osobistym podpisem na liście obecności. W pzypadkach, w których podpis jest niemożliwy uczestnik

potwierdza obecność na zajęciach poprzez odcisk palca.

§ 7. Obowiązki Uczestnika Projektu

7.1. Uczestnicy PĄektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów

związanych z r ealizaĄą Projektu.

7.2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia wszystkich wymaganych ankiet,

7.3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora o ewentualnych istotnych zmianach osobowych, np.:

zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numer telefonu, adresu zamieszkania.

Projekt pn. ,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepelnosprawnością intelektualną"
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7.4, Kazdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

- przestrzegania niniejszego Regulaminu;

- wyrażenia zgody na puetwarzanie danych osobowych (w tym danych wraźliwych jeśli dotyczy) oraz

na wykożystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów związanych z realizaąą Projektu);

- terminowego i punktualnego stawiania się na zajęcia.

7.5. Nie wypełnienie obowiązków zawańych w Regulaminie powoduje skreślenie z listy Uczestników,

§ 8. Zasady rezygnacjiz uczestnictwa w Projekcie

Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do formularza

zgłoszeniowego.

8.1, Uzasadnione przypadki, o ktorych mowa w pkt, 1 niniejszego paragrafu mogą wynikaózprzyczyn natury

zdrowotnej lub zdarzeń losowych i z zasady nie mogą byó znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia

udziału w projekcie.

8.2. W pzypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/rodzic zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych

materiałów biurowych najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

B.3. W pzypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż wskazane w pkt. 8.2 Uczestnik projektu

zostanie wezwany do zwrotu kosztów uczestnictwa za poszczególne formy wsparcia, w których brał udział

w Projekcie, zgodnie z podpisaną umową stanowiącą załączn|k nr 8 do formularza zgłoszeniowego.

§ 9. Postanowienia końcowe

9,1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych w zakresie informowania o współfinansowaniu

przedsięwzięcia ze środków UE izródłach otzymanej pomocy.

9,2. lnterpretacji ,,Regulaminu realizacji projektu" dokonuje Realizator w oparciu o odpowiednie reguły i zasady

wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.

9.3, Realizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych

i wytycznych dotyczących Działania g.2 Ułatwienie ostępu do wysokiej jakości usług społecznych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokzyskiego na lata 2014- 2O2O.

9.4. Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn. ,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osob

z niepełnosprawnością intelektualną" wchodziw zycie z dniem rozpoczęcia projektu.

9.5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu i w Punkcie lnformacyjno-Rekrutacyjnym.

9.6. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.

9.7, Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

, 9.8, Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszelkie decyzje związane z realizaĄą Projektu

rozstrzygane są plzez Real izatora.

Projekt pn. ,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepelnosprawnością intelektualną"
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wvkaz załączników:

ZaĘcznik nr 1 - Folmulaz zgłoszeniowy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Załącz n iR n r 2 - F ormularz zgłoszeniowy/rodzic

Załącznik nr 3 -Klauaula informacyjna

Załącznik nr 4 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - Oświadczenia ucze§tnika pĘektu

Załącznik nr 7 - Decyzja kwalifikacyjna

Załącznik nr 8 - Rezygnacja z udziału w projekcie

Opracował: Dyrektor

Zatwierdzono Uchwałą Nr 8/2020 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na żecz Osób z Niepełnosprawnością

lntelektualną w Staszowie z dnia 30 czerwca 2020 r.
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