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§1 

Informacje podstawowe 

1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr RPWM.11.02.04-28-0006/21-00 zawartej 

25 maja 2022 roku pomiędzy Fundacją Szalony Krasnolud (dalej Realizatorem projektu), 

a Województwem Warmińsko-Mazurskim (dalej Instytucją Zarządzającą). 

2. Biuro projektu znajduje się w lokalu Fundacji Szalony Krasnolud, ul. Dąbrowszczaków 39 

lok. 204, 10-542 Olsztyn. 

3. Celem ogólnym projektu „To będzie DOBRY DZIEŃ” jest rozwój usług społecznych na 

obszarze rewitalizacji Olsztyna poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i 

integracja 6 (słownie: sześciu) rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zamieszkałych w gminie Olsztyn (obszar MOF Olsztyna) poprzez 

wsparcie w formie usług realizowanych od 01 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, 

w tym poradnictwo specjalistyczne, zajęcia psychoedukacyjne podnoszące kompetencje 

społeczne uczestników projektu, integrację i animację kulturalno-sportowo-ruchową. 

Objęcie rodzin ww. usługami powinno w przyszłości zaowocować zmniejszeniem skali 

problemów społecznych w tych rodzinach. 

4. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podniesienie aktywności społecznej i 

poprawa sytuacji rodzinnej 19 osób, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem 

społecznym z wielu powodów z terenu obszaru rewitalizacji Olsztyna. Realizacja projektu 

wywołuje także szereg pozytywnych korzyści społeczno-gospodarczych, przyczyniając się 

do pobudzenia aktywności społecznej interesariuszy projektu. 

5. Działania i zadania projektowe: 

a. Diagnoza i opracowanie kontraktów socjalnych. 

b. Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, dietetyczne, prawne i 

ekonomiczne. 

c. Zajęcia grupowe zwiększające kompetencje społeczne w formie warsztatów 

stacjonarnych i wyjazdowych. 

d. Integracja – animacja kulturalna i sportowo-ruchowa (Mini Ośrodek Kultury) 

i. Zajęcia szachowe dla każdego. 

ii. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: warsztaty z grami „bez prądu”, warsztaty 

modelarskie, warsztaty kreatywne. 

iii. Organizacja inicjatyw sąsiedzkich/lokalnych, w tym festynów 

rodzinnych/sąsiedzkich „Cztery pory roku”. 

iv. Organizacja grupy wolontariatu sąsiedzkiego. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§2 

Kryteria uczestnictwa 

1. Uczestnikami projektu (dalej UP) są członkowie 6 rodzin zamieszkałych na terenie gminy 

Olsztyn (obszar MOF Olsztyna), a dokładnie na obszarze rewitalizacyjnym Olsztyna, 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łącznie projektem zostanie 

objętych 19 osób (10 kobiet, 9 mężczyzn; w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami). UP są 

osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczenia społecznego z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Członkami 
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rodzin są osoby w wieku 0-90 lat. UP stanowią grupę osób określoną w wytycznych 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 opracowanych 

na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. 

Preferowaną grupę wsparcia stanowią osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego. 

2. Kryteria dostępu: 

a. zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dane własne); 

b. zamieszkanie w gminie Olsztyn należącej do MOF Olsztyna na obszarze 

rewitalizacyjnym Olsztyna (dane własne). 

3. Kryteria punktowe: 

a. korzystanie z pomocy społecznej – 1 pkt (oświadczenie UP, zaświadczenie MOPS); 

b. rodzic/opiekun z niepełnosprawnością – 1 pkt (oświadczenie UP, orzeczenie osoby 

niepełnosprawnej – dalej ON); 

c. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – 1 pkt (oświadczenie UP, 

zaświadczenie/orzeczenie ON); 

d. wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki – 1 pkt za każdą dodatkową 

przesłankę, nie więcej niż 2 pkt (oświadczenie UP); 

e. korzystanie z POPŻ - 2 pkt (oświadczenie UP); 

f. bezrobocie – 1 pkt (zaświadczenie z MUP); 

g. rodzina wielodzietna - 1 pkt (oświadczenie UP); 

h. rodzina niepełna - 1 pkt (oświadczenie UP). 

4. UP zobowiążą się do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu 

projektu. 

 

§3 

Zasady naboru 

1. Podstawowa rekrutacja 6 rodzin (19 osób: 10 kobiet, 9 mężczyzn) będzie prowadzona w 

okresie od 01 czerwca 2022 do 15 lipca 2022 roku. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans, równości płci oraz zasadą 

niedyskryminacji. 

3. Kandydaci po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie przedkładają następujące dokumenty:  

a. Formularz zgłoszeniowy (załącznik R1); 

b. Deklaracja uczestnictwa (załącznik R2); 

c. Oświadczenia uczestnika projektu (załącznik R3); 

d. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie (załącznik R4); 

e. Zgoda uczestników projektu na wykorzystanie wizerunku (załącznik R5); 

f. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność kandydatów 

(zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, 

oświadczenie uczestnika, odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia, odpowiednie zaświadczenie lub inny dokument 

potwierdzający status uczestnika lub weryfikacja statusu uczestnika). 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie, kandydaci 

przedkładają również: 

a. dowód osobisty – do wglądu w celu potwierdzenia podstawowych danych 

osobowych, 

b. inne zaświadczenia lub oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
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5. O zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych 

kryteriów uczestnictwa określonych w §2. 

6. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy 

będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji. 

7. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której do Biura Projektu wpłynęła 

poprawnie wypełniona karta rekrutacyjna. 

8. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do projektu prowadzi zespół 

rekrutacyjny w składzie: psycholog, pedagog i koordynator projektu. 

9. UP z największą liczbą punktów przyjęci zostaną na listę podstawową, w przypadku 

większej liczby rodzin chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa (rodziny umieszczone 

zostaną na liście rankingowej). 

10. W przypadku braku odpowiedniej osób określonych w §3 pkt 1 przewiduje się możliwość 

przedłużenia rekrutacji do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników. 

 

§4 

Uczestnictwo w projekcie 

1. Z każdą rodziną zostanie opracowany kontrakt socjalny, na podstawie diagnoz członków 

zespołu rekrutacyjnego. Kontrakty socjalne będą określały formy i rodzaje wsparcia 

poszczególnych członków rodziny w zależności od zasobów, złożoności problemów w 

rodzinie, zagrożenia jakie mogą przeszkodzić w osiągnięciu celu oraz sposoby niwelowania 

zagrożeń. 

2. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej 

formy wsparcia w ramach projektu. 

 

§5 

Zakończenie uczestnictwa 

1. Zakończenie uczestnictwa w projekcie następuje z chwilą: 

a. zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań wskazanych w zawartym 

kontrakcie socjalnym. 

b. przerwania uczestnictwa przed zrealizowaniem zaplanowanych działań w związku z 

rezygnacją z uczestnictwa lub skreśleniem z listy uczestników na zasadach 

określonych w pkt. 3. 

2. Zamiar rezygnacji z uczestnictwa uczestnik zgłasza w formie pisemnej z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. Zgłoszenie rezygnacji powinno być sporządzone z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik R6 do niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach: 

a. niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, 

b. niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych form wsparcia. 

4. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje koordynator projektu 

samodzielnie lub na wniosek specjalisty-członka kadry projektu. 

5. Osoba, która zakończyła udział w projekcie składa oświadczenie dotyczące jego sytuacji po 

zakończeniu udziału w projekcie. 

6. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać 

zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

 



Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

To będzie DOBRY DZIEŃ! 

Realizator projektu: Fundacja Szalony Krasnolud 

Numer wniosku: RPWM.11.02.04-28-0006/21 

 

 
Projekt „To będzie DOBRY DZIEŃ” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

§6 

Zobowiązania realizatora projektu 

1. Realizator projektu zobowiązuje się do: 

a. prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, 

b. informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub 

uniemożliwić im realizację zaplanowanych działań,  

c. przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z 

poszczególnymi obszarami wsparcia, 

d. zapewnienia odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej oraz materiałów niezbędnych 

dla przeprowadzenia zaplanowanych działań, 

e. nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych. 

 

§7 

Zobowiązania uczestników projektu 

2. Uczestnicy projektu zobowiązuje się do: 

a. realizacji działań określonych w opracowanym kontrakcie socjalnym na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy, 

b. podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list 

obecności, dzienników warsztatów, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów 

wskazanych przez koordynatora bądź specjalistę, 

c. bieżącego informowania Realizatora odpowiedzialnego za prowadzenie usług/zajęć 

w ramach danego obszaru wsparcia o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział w projekcie. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy czym 

wszelkie zmiany wprowadzane będą w formie pisemnej. Informacje o ewentualnej zmianie 

regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 roku i obowiązuje do 30 czerwca 

2023 roku. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik R1 – formularz zgłoszeniowy 

Załącznik R2 – deklaracja uczestnictwa 

Załącznik R3 – oświadczenia uczestnika projektu 

Załącznik R4 – dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie 

Załącznik R5 – zgoda uczestników projektu na wykorzystanie wizerunku 

Załącznik R6 – zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 


