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I INFORMACJE OGÓLNE  

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: Centrum Aktywności 

Młodzieżowej. 
 
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020. 
 
3. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu , wnioskiem o dofinansowanie 

projektu nr WND-RPSL.09.01.05-24-06D9/19 oraz na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych 
wymienionych w umowie o dofinansowanie. 

 

4. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie MOST z siedzibą w Zabrzu, ul. Bytomska 24, 41-800 Zabrze, NIP 
6341416615 – Lider Projektu oraz Miasto Katowice z siedzibą władz w Urzędzie Miasta w Katowicach przy 
ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, NIP 6342883572 – Partner Projektu. 

 
5. Celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodych dorosłych (18-30 lat) zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących Katowice. Aby odpowiedzieć na ich potrzeby i zniwelować 
bariery w ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy Program Aktywności Lokalnej 
skierowany do społeczności młodzieżowej i ich otoczenia (PAL kategorialny) a bezpośrednim wsparciem 
zostanie objętych 80 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie 
zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje, dzięki którym włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic 
poprzez realizację 8 inicjatyw lokalnych. Dodatkowo 30 z nich zostanie objętych wsparciem zawodowym 
dzięki, którym zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy. 

 
6. W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących usług form wsparcia dla Uczestników/ 

Uczestniczek Projektu: 
• wsparcie animatora - prowadzenie zajęć w ramach CAM, indywidualne wsparcie Uczestników; 
• warsztaty z kompetencji miękkich; 
• możliwość korzystania z przestrzeni, w której mieści się CAM - otwartego miejsca dla młodych dorosłych; 
• wsparcie specjalisty ds. rozwoju CAM - organizacja czasu młodzieży, prowadzenie edukacji społeczno-
obywatelskiej, podejmowanie działań tożsamościowych, wsparcie indywidualne w zależności od potrzeb, 
włączanie Uczestników w działania; 
• doradztwo specjalistyczne dla liderów lokalnych; 
• doradztwo zawodowe; 
• szkolenia zawodowe; 
• stypendium szkoleniowe dla uczestników/czek szkoleń; 
• finansowanie dojazdu na szkolenie; 
• zakup pakietu pracowniczego; 
• coaching; 
• pośrednik wolontariatu; 
• możliwość sfinansowania pomysłu na projekt społeczny w ramach budżetu inicjatyw młodzieżowych. 

 
7. Szczegółowy sposób korzystania z poszczególnych form wsparcia określa Lider Projektu. 

 
8. Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.  
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9. Obszar realizacji Projektu: Miasto Katowice ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Śródmieście, która jest 
objęta „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”. 

 
10. Biuro Projektu mieści się siedzibie Centrum Aktywności Młodzieżowej/CAM w Katowicach  

przy ul. Kopernika 24. 
 
11. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
 

 

II DEFINICJE 

 

1. Projekt – oznacza to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego 

Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  

pn.: „Centrum Aktywności Młodzieżowej” / CAM. 

 

2. Instytucja Zarządzająca lub zamiennie IZ - Zarząd Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020, 

mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

 

3. Lider Projektu/Lider– Stowarzyszenie MOST. 

 

4. Partner Projektu/Partner – Miasto Katowice. 

 

5. Uczestnik Projektu/UP – osoba, spełniająca kryteria grupy docelowej wymienione w części III niniejszego 

regulaminu. która pozytywnie przejdzie proces rekrutacyjny. 

 

6. Komisja Rekrutacyjna – osoby powołane do Komisji przez Lidera spośród osób pracujących na rzecz Projektu. 

 

7. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną - osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej 

niepełnosprawności.   

 

8. Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy  

i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani 

bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne 

w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności1,  

 
1 Bezrobotni według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011 
Definicja: 
Osoby w wieku 15-74 lata, które spełniają jednocześnie trzy warunki: 

● w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 
● aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni - 

tydzień badany), aby znaleźć pracę, 
● były gotowe (zdolne) podjąć pracę w okresie: wg BAEL - w ciągu dwóch tygodni następujących po 

tygodniu badanym, wg NSP 2002 i NSP 2011 w tygodniu badanym lub następnym. 
Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne: 
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jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 

nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji  

(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

 

9. Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej  

(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się  

w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego  

ma pierwszeństwo). 

 

10. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

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 (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1507); 

Przesłanki których mowa powyżej to: 

1. ubóstwo; 

2. sieroctwo;  

3. bezdomność;  

4. bezrobocie; 

5. niepełnosprawność;  

6. długotrwała lub ciężka choroba; 

7. przemoc w rodzinie;  

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy  

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz.U.2020 poz.35); 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

13. alkoholizmu lub narkomanii;  

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 
Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną  
i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz dodatkowy warunek w BAEL - były 
gotowe ją podjąć. 
Źródło: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-
publicznej/14,pojecie.html 
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b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 176); 

1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

2. uzależnieni od alkoholu, 

3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, 

4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

6. zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów  

o pomocy społecznej, 

8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu 

społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej 

ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, 

społecznym i rodzinnym. 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej2  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 jednolity: 

Dz. U. 2019 poz. 1111); 

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 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

e)  osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1481); 

f) osoby z niepełnosprawnością/ON – osoba z niepełnosprawnością, posiadająca orzeczenie zaliczające 

do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności  

w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 426), albo posiadająca 

orzeczenie ZUS o częściowej, całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy 

i samodzielnej egzystencji, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 685). 

g) 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; 

h)  osoby niesamodzielne; 

 
2 w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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i)  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; 

j)  osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k)  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. 

 

11. Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie tych osób lub 

społeczność lokalna, w której zamieszkują; 

b) społeczność lokalna, którą cechuje co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, o których mowa 

w pkt 12; 

c) społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub jej udział jest niezbędny 

w rewitalizacji. 

 

12. 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.  

 

13. Gospodarstwo domowe – jednostka (ekonomiczna, społeczna) spełniająca łącznie poniższe warunki: 

1. posiadająca wspólne zobowiązania; 

2. dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby; 

3. wspólnie zamieszkująca. 

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie 

spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom,  

np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 

Gospodarstwem domowym nie jest gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako 

przeciwieństwo prywatnego), a więc szpital, dom opieki dla osób starszych, więzienie, koszary 

wojskowe, instytucja religijna, szkoła z internatem, pensjonat, hotel robotniczy itp. 

 

 

III REKRUTACJA 

 

1. Grupą docelową projektu jest społeczność lokalna Miasta Katowic, w tym w szczególności młode osoby 
dorosłe zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie 
niezbędnym do wsparcia tych osób.  
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2. Projekt przewiduje objęcie wsparciem w ramach Programu Aktywności Lokalnej  80 osób z grupy docelowej, 
w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą być:  

a. młode osoby dorosłe w wieku od 18-30 lat, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zgodnie z pkt II. 10 Regulaminu; 

b. osoby lub rodziny zaliczające się do środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zgodnie z pkt II. 11 Regulaminu. 
 

3. Osoby zaliczające się do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z pkt 
II. 12 Regulaminu mogą wziąć udział w projekcie w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 

4. Uczestnik/Uczestniczka należący/a do grupy osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym  oraz zaliczające się do środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) muszą mieszkać na terenie Miasta Katowice.3   
b) nie mogą korzystać jednocześnie z takich samych form wsparcia w żadnym innym projekcie 

współfinansowanym ze środków zewnętrznych w tym ze środków Unii Europejskiej. 
 

5. W ramach grupy określonej docelowej, priorytetowo będą traktowane osoby w ramach rekrutacji: 
a) osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
z przesłanek wskazanych w pkt. II. 10. a) – 1 pkt; 
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 1 pkt; 
c) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu 
zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) – 1 pkt; 
d) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ – 1 pkt; 
e) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku 
z realizacją programu rewitalizacji – 1pkt. 

 
6. Ogólne zasady rekrutacji: 

a) rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 01.01.2021 r. do 01.12.2022 r. do 
momentu osiągnięcia zakładanej liczby uczestników.  

b) dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania  
w trakcie realizacji Projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji 
z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie; 

c) rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc. 
 

7. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie CAM oraz na stronie internetowej 
www.mostkatowice.org. 
 

8. Przebieg procesu rekrutacji: 
1) Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie może zgłosić osobiście w Biurze Projektu, 

którego siedziba jest tożsama z siedzibą CAM, w godzinach jego otwarcia, listownie na adres 
siedziby Biura Projektu lub drogą e-mail: cam@mostkatowice.pl 

2) Osoba zainteresowana zostanie zaproszona na spotkanie z pracownikiem CAM w celu złożenia Karty 
Uczestnika/czki Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 – załącznik  

 
3 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu 
 

http://www.mostkatowice.org/
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nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ponadto źródłem weryfikacji danych, zawartych  
w Załączniku nr 1, ze stanem faktycznym będą dokumenty takie jak np.: zaświadczenia, 
oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, wyroki sądowe, które zainteresowana osoba musi 
dostarczyć najpóźniej do dnia udzielenia pierwszego wsparcia. 

3) Pracownik dokonuje wstępnej weryfikacji potencjalnego Uczestnika/czki Projektu pod względem 
spełniania kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób lub rodzin preferowanych do 
objęcia wsparciem a także dostępności naboru. 

4) Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia lub nie przyjęcia do Projektu dokonuje Komisja 
Rekrutacyjna. 

5) Po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny/a 
Uczestnik/czka może zostać przyjęty/a do Projektu. Po złożeniu pełnej dokumentacji rekrutacyjnej 
w tym: 

• Oświadczenia Uczestnika/czki – załącznik nr 2 do Regulaminu; 

• Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu ze wsparcia w ramach innych projektów – 
załącznik nr 3 do Regulaminu; 

• Zgoda na wykorzystywanie wizerunku – załącznik nr 4 do Regulaminu; 

• Zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument – jeżeli 
dotyczy; 

• Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej – jeżeli dotyczy; 

• W przypadku osób biernych zawodowo dokument z ZUS dotyczący zgłoszeń do 
ubezpieczenia społecznego – jeżeli dotyczy. 

6) Lider zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów  
w przypadku, gdy będą one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji  
i realizacji Projektu.  

7) Potencjalny/a Uczestnik/czka, który spełnił/a kryterium grupy docelowej, ale ze względu na 
wyczerpanie się limitu miejsc nie został/a przyjęty/a do Projektu, będzie wpisany/a na listę 
rezerwową.  

8) Z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są do Projektu osoby preferowane do 
objęcia wsparciem, bez względu na datę złożenia dokumentacji zgłoszeniowej/rekrutacyjnej. 

 

 

IV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych; 
b) korzystania z wybranych form wsparcia; 
c) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mających wpływ na 

udział w Projekcie np. podjęcie pracy; 
d) dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników w Projekcie, w tym m.in. 

potwierdzających podjęcie pracy w dwóch niżej określonych terminach: 

• do 4 tygodni po zakończonym udziale w Projekcie, 

• do 3 miesiąca po zakończonym udziale w Projekcie. 
e) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących; 
f) poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu 

obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia; 
g) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu; 
h) przestrzegania regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia; 
i) wypełnienia innych zaleceń w zakresie realizowanych zadań projektowych. 
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2. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do: 
a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia; 
b) zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia; 
c) rezygnacji z udziału w Projekcie. 

 
 
 
V ZASADY REZYGNACJI LUB WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W PROJEKTU  
 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych 
okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie. 
 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. 
Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności. 

 
3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu może zostać wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie  

z listy uczestników) w przypadku: 
a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu; 
b) naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia; 
c) długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności lub brakiem możliwości kontaktu; 
d) z innych ważnych przyczyn – uzasadnienie musi zostać udokumentowane np. poprzez 

sporządzenie notatki służbowej. 
 

4. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3, rozpatrywany jest indywidualnie. 
 

5. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy Uczestników) podejmuje Komisja 
Rekrutacyjna. 
 

 
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 
 

2. Lider i Partner w Projekcie zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 
dodatkowych postanowień. 

 
3. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Lider 

w porozumieniu z Partnerem. 


