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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin naboru iuczestnictwa w projekcie pt.

,,Pogodna Jesień Zycia w Zabrzu ll,,

dofina nsowa nym w ra ma ch Regiona I nego progra m u operacyjnego

Województwa śląskiego na lata 2OL4-2o2o

Tytuł projektu: ,,Pogodna Jesień Zycia w Zabrzu ll,,

N r um owy: W N D- R Ps L. 09 .o2.o1'-24-oŻ5c / 1'8-Oo2

oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie'.9.2.!. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZlT

Sr
Postanowienia ogólne

L' Niniejszy regulamin określa warunki naboru iuczestnictwa w projekcie,,Pogodna Jesień życia
w Zabrzu ll" (nr projektu: WND'RPsL.lg.L2.01-24-025G/18-002), który realizowany jest przez Lidera
SPÓŁDZ|ELN|Ę SOCJALNĄ ,,PROSPoŁECZNA" w partnerstwie z FUNDACJĄ ,,WlĘcEJ 7 ŻYCIA, oRA1
FUNDACJĄ EKsPERT - KUJAWY. Projekt realizowany będzie w okresie: od 01.01.20]-9r' do
31''L2'202or' na terenie miasta Zabrze. Biuro projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta w Zabrzu
przy Placu Dworcowym 7,

2' Regulamin naboru i uczestnictwa w ramach projektu ,,Pogodna Jesień Zycia w Zabrzull,, podano do
publicznej wiadomości na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl oraz udostępniono w biurze
projektu na terenie miasta Zabrze.

Sz
Celem glównym projektu

]-' Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie
35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie
zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Zabrze w województwie śląskim. Zapewnią oni
objęcie usługami opiekuńczymi 92 osób niesamodzielnych, zamieszkującym w rozumieniu KC na
terenie miasta Zabrze w okresie od 01.01.2019 do 3L.1,2.2O2O r.

Zadanie ]-: świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania
w Zabrzu. Zadanie Wnioskodawcy-Lidera.

Zadanie 2: świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/
niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Zadanie Partnera nr 1: Fundacja ,,WIĘCEJ IŻYCiA,,.
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Zadanie 3: Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób
niesamodzielnych. Zadanie partnera nr 2: Fundacja EKSpERT - KUJAWY.

Zadanie 4: Wsparcie opiekunów faktycznych iusług sąsiedzkich. Zadanie Partnera nr 1: Fundacja
,,WlĘCEJ zŻvcla,,.

S3
Uczestnicy projektu

1' Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie miasta Zabrze:
,/ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

'/ osób ze środowisk zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją (min' 50% uczestników projektu).

'/ otoczenie osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie),

W tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze tj. 20 faktycznych opiekunów osób
niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje /umiejętności
opiekuńcze, W tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.

2' Projekt skierowany jest do 92 osób niesamodzielnych. Na powyższą liczbę składają się 62 osoby
objęte stałym wsparciem opiekuńczym i asystenckim, 10 osób wsparciem sąsiedzkim, a 20 osób
okresowym wsparciem w ramach pomocy dla opiekunów faktycznych. Łącznie w projekcie Wezmą
udział 92 osoby niesamodzielne i30 osób z ich otoczenia (8o% K)' Minimum 50% uczestników będą
stanowić osoby z obszaru rewitalizacji. Nie będziemy obejmować wsparciem projektowym osób
odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
Zakładamy, że 55% osób objętych wsparciem opiekuńczym/AoN będą stanowiły kobiety, co wynika
z ich udziału w strukturze płci grup wiekowych 75+. 619y7n;" z racji wieku, będą to osoby nieaktywne
zawodowo' Zakładamy udział w projekcie 25 osób niesamodzielnych, posiadających równocześnie
orzeczenie o niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia t997 r' o rehabilitacji
zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1,994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Niepełnosprawność nie będzie wyłącznym kryterium naboru, musi ona być powiązana
z niesamodzielnością.

$ł
Szczegółowe zasady kwalifikacji osób niesamodzielnych do objęcia wsparciem

1' Podstawowym kryterium kwatifikowalności osób niesamodzielnych w projekcie ,,Pogodna Jesień
Zycia w Zabrzu ll" jest spełnienie kryterium formalnego, które oceniane jest zerojedynkowo:
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'/ zamieszkanie na obszarze miasta Zabrze;

'/ niesamodzielność w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego izwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2OL4-2O2I, będzie to
osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki
lub wsparcia w związku z niemoznością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego oraz Wymagających korzystania ze stałej lub
długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich;

'/ osoby lub rodziny zagrozone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnial2
marca 2004 r' o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj' spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w ań. 7 ustawy z dnial2
marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa W art. ]. ust. 2 ustawy z dnia ]_3 czerwca 2003 r' o zatrudnieniu
socjalnym;

c) 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 201-Lr. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej;
d) 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 2014 r. poz. 382, z poźn. zm.);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodziezowych
ośrodkachsocjoterapii,októrychmowaWustawie zdnia7 września1991 r.osystemieoświaty
(Dz. U. z20L5 r. poz.2156,zpoźn.zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans iniedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 20L4-2020;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniejjeden z rodziców lub opiekunów
nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;

h) osoby, dla których ustalono lll profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2OO4 r.

opromocjizatrudnieniaiinstytucjachrynkupracy(Dz.U. z2016r.poz.645, zpoźn.zm.);
i) osoby niesamodzielne;



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Q Śląskie. unia Europejska [-..1 I
Europejski Fundusz Społeczny l 

-- *.. I

,"j"-,-''ó'''..

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2OI4-2O2O;

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

l) osoby korzystające z Po PŻ 2o1'4-2oŻO

2. Kryterium pierwszeństwa:

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane W pierwszej kolejności do osób spełniających

kryterium pierwszeństwa, a mianowicie do:

_ osób z niepełnosprawnościami iosób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 1'50%

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),
o którym mowa W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień ogłoszenia
niniejszego regulaminu jest to kwota 1051,50 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 7g2,oo
zł netto na osobę w rodzinie' W dalszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia zostaną inne osoby
niesamodzielne na podstawie listy rekomendowanych wniosków'

3' Następnie pod UWagę będą brane kryteria preferencji, które będą punktowane w sposób
następujący:

'/ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotne8o
wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

o których mowa W rozdziale 3 pkt' 1_1_. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 201'4-2120 - posiadanie
dwóch przesłanek - 3 pkt, więcej przesłanek _ 5 pkt ,

'/ osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z n. sprzężonymi,
z n' intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Stopień umiarkowany - 3 pkt, stopień
Znaczny - 5 pkt, n. sprzężone, n. intelektualna oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi - 5 pkt,

'/ osoby lub rodziny korzystające z Po PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub
rodzin nie będzie powielał działań, które dane osoby lub rodzina otrzymała lub trzymuje zPo PZ

w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Po PZ - L pkt,

'/ osoby zamieszkujące na obszarze objętym lokalnym programem rewitalizacji - otrzymują - 7 pkt,
,/ osoby mieszkające samotnie - osoby te otrzymują - 3 pkt.

$s
proces rekrutacji

1_' Usługi opiekuńcze, asystenckie ispecjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób
niesa modzielnych.



Fundusze
Europejskie
Progrtsm Regionatny

,Q Śląskie. Unia Europejska f..1 I
Europejski Fundusz Społeczny | 

.- 
- -- l

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2' Nabór osób niesamodzielnych do udziału w projekcie zaplanowany jest od 01.01.2019 r.

do 3!.I2.202O.

Procedura czynności przyznawania usług opiekuńczych/asystenckich dla osób niesamodzielnych
w miejscu zamieszkania oraz uczestnictwa w projekcie, obejmuje:

ł złożenie Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie ,,Pogodna Jesień Zycia w Zabrzu
ll"' Rekrutację prowadzić będzie personel Wnioskodawcy, który będzie przyjmował formularze
zgłoszeniowe (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną, na formularzu elektronicznym) oraz
oceniał formalne spełnienie kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem. Wnioski
spełniające wymogi formalne będą przekaZyWane pracownikom specjalistycznym, celem
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej
i materialnej, oraz wskazania osób oraz zakresu Wymaganego wsparcia. Pracownicy
specjalistyczni ocenią W skali punktowej potrzebę iwarunki udzielonego wsparcia.
Przewidujemy nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług, spośród wniosków
mających największą liczbę punktów rekrutacyjnych i preferencyjnych' Nie przewidujemy
osobnego trybu naboru osób niepełnosprawnych' Niepełnosprawność nie będzie
samodzielnym kryterium naboru. Podstawową cechą Grupy Docelowej jest niesamodzielność,
a poziom niepełnosprawności będzie jedynie bardziej ułatwiał nabór do projektu.

'/ Rekrutację prowadzić będzie 2 pracowników specjalistycznych, którzy będą przyjmować
formularze zgłoszeniowe (osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną) oraz oceniać
formalne spełnienie kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem' Wnioski spełniające
wymogi formalne będą przyjmowane, celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
z osobą zakwalifikowaną do projektu;

'/ drugi etap to wywiad środowiskowy i analiza sytuacji rodzinnej, zdrowotnej
i materialnej celem wskazania osób oraz zakresu Wymaganego wsparcia. W toku wywiadu
środowiskowego pracownik specjalistyczny określa stopień niesamodzielności oraz dokonuje
analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. ocenia on potrzebę iwarunki udzielonego
wsparcia irekomenduje do udziału w projekcie. W dokumencie wywiadu środowiskowego
ustala W szczególności wysokość przeciętnych dochodów na osobę (na podstawie
przedłożonych dokumentów potwierdzających stan rodzinny i wysokość dochodów), ew'
niepełnosprawność i jej stopień i rodzaj {na podstawie przedłożonego orzeczenia
o niepełnosprawności), oraz ewentualne spełnianie kryterium wielokrotnego wykluczenia
społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (na

podstawie przedłożonego zaświadczenia z oPS o przyczynach objęcia wsparciem pomocy
społecznej).
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ł Pracownik specjalistyczny zaproponuje też liczbę godzin usług opiekuńczych oraz określa
wysokość częściowej odpłatności za usługi.

'/ Beneficjent sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach usług
opiekuńczych, asystenckich i specjalistycznych usług opiekuńczych. osoby spełniające
kryterium pierwszeństwa będą objęte usługą w pierwszej kolejności, będą stanowić
podstawową listę osób zakwalifikowanych do udziału W projekcie' Pozostałe osoby
niesamodzielne będą obejmowane usługą według listy rankingowej sporządzanej na
podstawie punktów uzysl<anych z formularza zgłoszeniowego. osoby zakwalifikowane do
udziału w projekcie podpiszą umowę o świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu

,,Pogodna Jesień Zycia w Zabrzu ll". Przed podpisaniem umowy uczestnik zobowiązany
zostanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających status określony podczas rekrutacji
(zaświadczenia/ oświadczen ia).

3. Wsparcie opiekunów faktycznych.

Nabór opiekunów faktycznych zostanie ogłoszony na stronie Partnera projektu
www'fundacja.ekspert-kujawy.pl. Procedura rekrutacji opiekunów faktycznych obejmować będzie:

'/ złożenie formularza rekrutacyjne go przezosoby zainteresowane udziałem w projekcie

'/ przyjęcie formularza ijego ocena formalna, liczba uzyskanych punktów

'/ podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie,,Pogodna Jesień Zycia wZabrzull,,przez osoby
zakwa lifikowa ne.

W ramach projektu opiekunowie faktyczni objęci będą w ramach Zadania 4: Wsparcie opiekunów
faktycznych i usług sąsiedzkich:

- Etap 1. Szkolenie opiekunów faktycznych.

Zakładamy przeprowadzenie 40 godzinnego szkolenia teoretyczno - praktycznego dla 2 grup po

10 osób (opiekunów faktycznych) zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi. Zajęcia będą odbywać się przez ]_0 dni po 4 godziny. Planowane będą spotkania
cykliczne np' raz w tygodn!u, z dziedzin opieki adekwatnych do potrzeb uczestników projektu.
Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb opiekuna, który sprawuje opieką osoby
z konkretnym typem niesamodzielności.

- Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

Zapewnimy opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, W tym psychologiczne
oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów
faktycznych. Zakładamy przec|ętnie po 8 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego'
Szkolenia i doradztwo poprowadzą osoby z wykształceniem specjalistycznym, wskazanym w opisie
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w/w działań m'in' lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, psycholodzy, prawnicy, czy pracownicy
socja lni.

- Etap 3' Finansowanie usługi opiekuńczej W celu umożliwienia opiekunom faktycznym
funkcjonowania społecznego i zawodowego. Udostępnimy opiekunom faktycznym uczestniczącym
w projekcie sfinansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia im funkcjonowania społecznego,
zawodowego lub edukacyjne8o, W tym m'in. w szkoleniach i doradztwie w niniejszym zadaniu. Usługi
opiekuńcze/asystenckie realizowane będą wg zasad opisanych w Zadaniu L i 2' Przewidujemy
wsparcie w wysokości przeciętnie 7o godzin na opiekuna faktycznego w projekcie. Ponadto
sfinansujemy 300 godz. usług świąteczno - nocnych oraz 2o0godz. Usług specjalistycznych.
- Etap 4. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone będą zgodnie ze standardem zawartym w załączniku nr 1_0

do Regulaminu pkt 5' Sąsiedzkie usługi opiekuńcze. świadczyć je będą, na podstawie kontraktu
trójstronnego osoby mieszkające w sąsiedztwie, które przeszły 8-godzinne przygotowanie z zakresu
realizacji usługi (np. przestrzesania zasad etycznych, zasad współzycia społecznego, dbałości o dobro
osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie) _ 2 szkolenia zlecone' Ponadto mogą to być opiekunowie
faktyczni, którzy dysponują cZasem. Zakladamy, ze będzie to przeciętnie 10 osób, świadczących
usługę 1 godzinę dziennie = 7.300 godzin w projekcie.

Łącznie wsparciem opiekuńczym w Zadaniu 4 zostanie objęte 30 osób (20 osób, którymi zajmuje się
20 opiekunów faktycznych i ]"0 osób, objętych usługami sąsiedzkimi).

Podczas przeprowadzo n ej re kruta cj i s prawdzać będzie my, czy pom oc przyznana będzie :

a) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2oO4 r' o pomocy społecznej,
która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów
imożliwości;

b) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2oo4 r'
o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

c) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej
pomocy, wykorzystując SWe uprawnienia, zasoby i możliwości.

56

Szczegółowe zasady rozliczeń za świadczone usługi
_ częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w projekcie

]"Wkład własny do projektu - częściową odpłatność za usługi, wniosą osoby niesamodzielne
otrzymujące usługi opiekuńcze, asystenckie ispecjalistyczne usługi opiekuńcze, inne niż osoby
z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza tilO%właściwego
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym
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mowa W ustawie z dnia 12 marca ŻoO4 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego
regulaminu jest to kwota 1051,50 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 7g2,oozł netto na
osobę w rodzinie).

2' Częściowa odpłatność za usługę, pobierana jest według cennika stanowiącego zalącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu' Podane w cenniku kwoty są maksymalne i mogą być na wniosek pracownika
specjalistycznego, obniżone, a nawet całkowicie zwolnione przez Lidera projektu dla osób
w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

3' opłaty z tytułu częściowej odpłatności stanowią wkład własny w projekcie i ich wartość nie może
przekroczyć założonego w projekcie wkładu własnego.

5z
Prawa iobowiązki

L osoba uzyskuje status uczestnika projektu z dniem podpisania Umowy, kontraktu trójstronnego,
oświadczenia uczestnika w projekcie i zakresu danych osobowych. Dokumenty te określają warunki
iformy wsparcia w projekcie.

2' Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty
prerwszym wsparciem,

3. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w
wsparcia zawartych w umowie. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje
ostatn iej formy wspa rcia.

4' Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

'/ udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków
sprawozdawczych. odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem
kandydatury do udziału w projekcie.

'/ uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego form wsparcia i udziału w nich;

'/ niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć
wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących;

,/ przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

5. Kazdy uczestnik ma prawo do:

,/ udziału w zaplanowanych formach wsparcia;

'/ zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie,

'/ otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktyczny ch z za1ęć _ jeśli zostały
przewidzione dla danej formy wsparcia;

'/ otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu, opinii ze wsparcia
otrzymanego w ramach projektu _ jeśti zostały przewidzione dta danej formy wsparcia.

formie lub formach

się dzień udzielenia
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Postanowienia końcowe

1' Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu'
2' Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany
wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków
umowv o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze
stronyorganów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny ikontroli realizacji projektu'

3' W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik
Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie'

4' Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy
o d of i n a nsowa nie z l nstyt ucją Zarządzającą.

5' W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

*t soołozielnia Socjalna
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