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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Ogród nadziei” 

nr umowy: RPSW.09.02.03-26-0001/20-00 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 09 Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem, Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług Społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe). 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Ogród nadziei” realizowanego 
przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący), ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem FORMACJA (Partner nr 1) , Długojów 14A, 26-050 Długojów oraz Fundacją „PEStka” (Partner 
nr 2), ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20, 25-431 Kielce.   
 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 30.04.2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. 
 

3. Miejsca realizacji działań w ramach projektu: woj. świętokrzyskie. 
 

4. Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce. 
 

5. Hostel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz z zaburzeniami psychicznymi mieści się pod 
adresem: Zborówek 3, 28-133 Pacanów. 

 
6. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 09 Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem , Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług Społecznych  
i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe). 

 

7. Kwota dofinansowania: 3 827 231,04 zł. Wkład własny: 287 042,33 zł. 
 

8. Głównym celem projektu jest rozwój od 01.09.2020 r. do 30.04.2023 r. wysokiej jakości usług zdrowia 
psychicznego, opartych na modelu leczenia środowiskowego skierowanych do 125 (36K ; 89M) osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, tj. 413 (282K ; 131M) osób: uczących 
się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie woj. świętokrzyskiego. Cel główny przyczyni 
się do osiągnięcia celu szczegółowego PI 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.  

 

§ 2 Słownik pojęć 
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 
1. Projekt – projekt „Ogród nadziei” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 09 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem , Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług Społecznych 

i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe). 
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2. Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (IZ RPSW) – 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Beneficjent / Partner Wiodący – Stowarzyszenie PROREW, z siedzibą w Kielcach 25-555, przy ul. Kasztanowa 

12/15. 

4. Partner nr 1 – Stowarzyszenie FORMACJA, z siedzibą Długojów 14A, 26-050 Długojów. 

5. Partner nr 2 -  Fundacja „PEStka”, z siedzibą ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20, 25-431 Kielce.  

6. Biuro Projektu/Siedziba Główna Beneficjenta – biuro pod adresem: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce.  

7. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – definicja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym została umieszczona w rozdziale 3 pkt 11 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 2014-2020 opracowanych przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z definicją za osoby wykluczone społecznie uważa się: 

a) osoby korzystające ze świadczeń  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 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz członkowie rodziny przeżywającej 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

e) osoby przebywające w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii,  

o których mowa w ustawie z 07.09.1991 r. o systemie oświaty; 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, w roz. ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,  

g) członkowie gospodarstwa domowego sprawującego opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, w którym co 

najmniej jeden z członków gospodarstwa domowego nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 

osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoby, które ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych  

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby odbywające karę pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z POPŻ. 
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8. Miejsce zamieszkania – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  

z zamiarem stałego pobytu zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 

459). 

9. Strona internetowa projektu – strona internetowa pod adresem: http://stowarzyszenieprorew.pl/ogrod-nadziei/ 

10. Indywidualny Plan Wsparcia (IPW) – dokument opracowany we współpracy z Uczestnikiem Projektu, 

poprzedzony diagnozą uwzględniającą identyfikację, zarówno deficytów jak i potencjału, predyspozycji oraz potrzeb 

Uczestnika projektu.  

11. Uczestnik projektu – osoba, która została zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

§ 3 Grupy docelowe  

1. Działania kierowane są wyłącznie do grup docelowych z obszaru całego woj. świętokrzyskiego, które uczą się, 

pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

W przypadku innych podmiotów – posiadają jednostkę organizacyjną na terenie woj. świętokrzyskiego.  

2. Grupy docelowe: 

I. Grupa docelowa główna objęta bezpośrednim wsparciem, dla której zostanie opracowany IPW -   osoby 

zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 125 UP (36K ; 89M), w tym:  

a)  uzależnieni od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu – 80 UP (6K ; 74M) – uczestnicy, korzystający ze 

wsparcia hostelu,  

b) osoby po kryzysach psychicznych, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego 45 UP (30K; 15M) - 

przebywający w środowisku otwartym. 

II. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby mające wpływ na ich los – 413 UP 

(282K ; 131M), w tym:  

a) rodziny osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od środków 

psychoaktywnych lub po/w kryzysach psychicznych oraz inne osoby, w tym osoby związane z instytucjami 

znaczącymi, mające wpływ na proces reintegracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym (386 osób), w tym: 

- rodziny oraz inne osoby, w tym osoby związane z instytucjami znaczącymi dla osób przebywających w hostelach 124 

os.(86K,38M ), 

- rodziny oraz inne osoby, w tym osoby związane z instytucjami znaczącymi dla osób po/w kryzysach psychicznych 70 

os. (49K,21M) , 

- osoby mające wpływ na los osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz decydenci (192 osoby) 

uczestnicy forum i wyjazdów studyjnych. 

b) osoby związane ze świadczeniem usług zdrowotnych, uczestnicy szkolenia terapeuta środowiskowy oraz 

edukatorzy oparcia społecznego (27 osób), w tym: zespoły leczenia środowiskowego, terapeuci, lekarze, pielęgniarki, 

uczestnicy szkolenia terapeuta środowiskowy, kadra hostelu, edukatorzy oparcia społecznego.  

 

 

http://stowarzyszenieprorew.pl/ogrod-nadziei/
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§ 4 Wsparcie realizowane w ramach Projektu 
 
1. Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje następujące zadania: 

- prowadzenie hostelu, 

- wdrażanie systemu oparcia społecznego w środowisku otwartym, 

- działania informacyjno – edukacyjne, w tym m.in.: szkolenie, wizyty studyjne, fora, publikacje  

2. Szczegółowy opis poszczególnych zadań zawarty jest w odrębnych regulaminach. 

3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu zostaną zawarte w umowie z uczestnikiem szkolenia. 

4. Udział w projekcie jest nieodpłatny.  

 

§ 5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu 

1. Rekrutacja do hostelu  

1) Otwarty nabór do hostelu prowadzony jest w woj. świętokrzyskim od lutego 2020 r. do  

października 2022 r. Rekrutację prowadzi Stowarzyszenie FORMACJA  

2) Rekrutacja Uczestników projektu do hostelu prowadzona jest w 5 turach, tj.:  

• I tura od lutego 2021 r.  

• II tura od lipca 2021 r.  

• III tura od grudnia 2021 r.  

• IV tura od maja 2022 r. 

• V tura od października 2022 r.  

3) Kryteria rekrutacji: 

a) kryteria formalne: 

• status osoby po ukończonej terapii uzależnień (weryfikowany na podstawie 

zaświadczenia/dokumentu potwierdzającego z placówki terapii uzależnień),  

• status osoby uczącej się, pracującej lub zamieszkującej na obszarze woj. świętokrzyskiego  

w rozumieniu przepisów KC (weryfikowany na podstawie oświadczenia kandydata),  

• status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (weryfikowany na podstawie 

oświadczenia kandydata),  

• posiadanie skierowania od lekarza (weryfikowane na podstawie skierowania),  

• wiek 18 lat lub więcej (weryfikowany na podstawie oświadczenia kandydata – PESEL); 

b) kryteria premiujące:  

• osoba posiadająca status osoby bezrobotnej (weryfikowane na podstawie oświadczenia      

kandydata) + 5pkt., 

• kobieta (weryfikowane na podstawie oświadczenia kandydata)   + 5 pkt., 

• osoba posiadająca niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie do ISCED 3 włącznie (weryfikowane 

na podstawie oświadczenia kandydata)  + 5pkt.,  

• osoba z niepełnosprawnością/-ami (weryfikowane na podstawie orzeczenia  

o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego) + 5pkt.,  
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• osoba z podwójną diagnozą (uzależnienie + stan po kryzysach psychicznych – choroby 

psychiczne) (weryfikowane na podstawie zaświadczenia lub innego dokumentu 

potwierdzającego)  + 10 pkt. 

 

2. Rekrutacja do systemu oparcia społecznego w środowisku otwartym – zespoły środowiskowe  

1)       Rekrutację prowadzi Stowarzyszenie Formacja. 

2) Kryteria rekrutacji: 

a) kryteria formalne: 

• status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (weryfikowany na podstawie 

oświadczenia kandydata) – dotyczy osób po kryzysach psychicznych, w rozumieniu przepisów 

o ochronie zdrowia psychicznego, obejmowanych usługą zdrowotną, przebywających  

w środowisku otwartym - 45 os. (30K,15M)., 

• status otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – dotyczy rodzin 

oraz innych osób, w tym osób związanych z instytucjami znaczącymi dla osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, obejmowanych wsparciem zespołów 

środowiskowych  

• wiek 18 lat lub więcej (weryfikowany na podstawie oświadczenia kandydata – PESEL), 

• status osoby uczącej się, pracującej lub zamieszkującej na obszarze woj. świętokrzyskiego  

w rozumieniu przepisów KC (weryfikowany na podstawie oświadczenia kandydata),  

b) kryteria premiujące:  

• osoba posiadająca status osoby bezrobotnej (weryfikowane na podstawie oświadczenia      

kandydata) + 5pkt., 

• kobieta (weryfikowane na podstawie oświadczenia kandydata)   + 5 pkt., 

• osoba posiadająca niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie do ISCED 3 włącznie (weryfikowane 

na podstawie oświadczenia kandydata)  + 5pkt.,  

• osoba z niepełnosprawnością/-ami (weryfikowane na podstawie orzeczenia  

o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego) + 5pkt. 

 

3. Rekrutacja do działań informacyjno – edukacyjnych (szkolenie, wizyty studyjne, fora) 

1) Rekrutację prowadzi Fundacja „PEStka” 

2) Kryteria rekrutacji: 

a) kryteria formalne: 

• status osoby uczącej się, pracującej lub zamieszkującej w rozumieniu KC na terenie woj. 

świętokrzyskiego (weryfikowane na podstawie oświadczenia kandydata),  

• status otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (weryfikowane na 

podstawie oświadczenia) 

b) kryteria premiujące:  

• kobieta (weryfikowane na podstawie oświadczenia kandydata)   + 5 pkt., 

• osoba z niepełnosprawnością/-ami (weryfikowane na podstawie orzeczenia  

o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego) + 5pkt. 
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         4. Rekrutacja do grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych/antydyskryminacyjnych w środowisku  

lokalnym (Zespół „Edukatorzy oparcia społecznego”) 

1) Rekrutację prowadzi Stowarzyszenie PROREW 

2) Kryteria rekrutacji: 

a) kryteria formalne: 

• status otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  

• wiek 18 lat lub więcej (weryfikowany na podstawie oświadczenia kandydata – PESEL), 

• status osoby uczącej się, pracującej lub zamieszkującej na obszarze woj. świętokrzyskiego  

               w rozumieniu przepisów KC (weryfikowany na podstawie oświadczenia kandydata),  

 

5. Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasady równości szans i zachowaniem dostępu dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

6.  Etapy rekrutacji:  

1. Nabór dokumentów zgłoszeniowych:  

• dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu i biurze Partnera odpowiedzialnego 

za rekrutację, na stronie internetowej projektu, w podmiotach wspierających związanych  

z grupą docelową, 

• dokumenty zgłoszeniowe mogą być złożone osobiście/pocztą/kurierem do biura projektu lub 

mailowo (z koniecznością dostarczenia oryginału w późniejszym terminie).  

2. Ocena dokumentów zgłoszeniowych:  

Weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych będzie dokonywana przez kadrę projektu na bieżąco  

w miarę napływu dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku braków formalnych kandydat  zostanie 

jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. 

Nieuzupełnienie wskazanych braków formalnych skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia na 

etapie weryfikacji formalnej i nie zakwalifikowaniem kandydata do kolejnego etapu rekrutacji – oceny 

kryteriów premiujących. 

 

7. Dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji: 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie  

- Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie (dotyczy osób z grupy docelowej głównej – uczestnicy projektu 
korzystający z hostelu oraz uczestnicy projektu przebywający w środowisku otwartym), 

- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (dotyczy uczestników szkoleń, wizyt studyjnych i forum), 

- Oświadczenie kandydata o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
(dotyczy kandydatów na uczestników projektu przebywających w hostelu oraz uczestników projektu 
przebywających w środowisku otwartym),    
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- Oświadczenie kandydata o posiadaniu statusu otoczenia osoby zagrożonej     ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym (dotyczy otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym) 

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny – w przypadku osób  
z orzeczoną niepełnosprawnością,  

- Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w ramach EFS, 

- Zaświadczenie/dokument potwierdzający z placówki terapii uzależnień o ukończeniu terapii uzależnień 
(dotyczy kandydatów na pacjentów przebywających w hostelu),    

- Orzeczenie/opinia o kryzysie psychicznym/posiadaniu zaburzeń psychicznych (dotyczy kandydatów na 
pacjentów przebywających w hostelu) 

- Skierowanie od lekarza (dotyczy kandydatów na pacjentów przebywających w hostelu ) 

8. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a) złożenie w Biurze Projektu (osobiście/mailem/przesyłką) wypełnionych i podpisanych dokumentów 
rekrutacyjnych wraz z kompletem wymaganych zaświadczeń i oświadczeń  
w otwartym terminie naboru, 

b) pozytywne przejście weryfikacji formalnej (weryfikacji kryteriów formalnych i kryteriów premiujących do 
udziału w Projekcie), 

d) pozytywne zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie wypełnionej Karty kwalifikującej.  

9. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 

10. Do pobytu w hostelu w ramach Projektu zakwalifikowanych zostanie 80 UP z najwyższą liczbą punktów  

w ramach 5 cyklicznych list rankingowych (16UP / każda tura). Listy rankingowe, w podziale na kobiety 

 i mężczyzn, dostępne będą w Biurze projektu. 

11. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

Kandydaci będą informowani o wynikach telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną.  

12. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc w projekcie tworzone będą listy rezerwowe 

wg malejącej liczby punktów. Kandydaci z list rezerwowych z największą liczbą punktów zostaną 

zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji lub wykluczenia innego Uczestnika/Uczestników.     

13. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu w momencie przystąpienia do pierwszego wsparcia i podpisania 

wymaganych dokumentów. 

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu  

1. Uczestnik Projektu ma prawo do:  

- nieodpłatnego uczestnictwa w przewidzianych dla niego formach wsparcia przygotowanego i realizowanego 

zgodnie z obowiązującymi standardami i w zgodzie z zasadami etyki zawodowej,  

- korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do:  

- zapoznania się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, 
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- zapoznania się i przestrzegania szczegółowych regulaminów dotyczących rodzaju wsparcia, z którego 

korzysta, 

- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w przewidzianych dla niego formach wsparcia, 

- wypełniania dokumentów koniecznych dla realizacji Projektu, w tym każdorazowego potwierdzania swojego 

uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności; 

- udzielania informacji o swojej sytuacji i wypełniania dokumentów koniecznych do zdiagnozowania potrzeb 

i zaplanowania dalszego wsparcia oraz monitoringu postępów Projektu, 

-  bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział  

w Projekcie, 

- udostępniania danych osobowych niezbędnych dla realizacji Projektu, w szczególności związanych  

z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, zarządzania, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, 

- informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia Beneficjentowi 

wywiązywania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości Projektu.  

 

§ 7 Rezygnacja  z  udziału  w  Projekcie 

1. Osoba    zakwalifikowana    do    udziału    w    Projekcie    ma    prawo do  rezygnacji   

z  udziału  w  Projekcie  bez  podania  przyczyn,  jeśli  rezygnacja  zostanie  zgłoszona  pisemnie   

w  Biurze  Projektu  najpóźniej  na  5  dni  roboczych  przed  rozpoczęciem  wsparcia. 

2. Realizator  dopuszcza  rezygnację  z  udziału  w  wsparciu  w  trakcie  jej  trwania  tylko   

w  przypadkach  zaistnienia  zdarzeń  losowych  niezależnych  od  Uczestnika,  uniemożliwiających  

dalszy  udział  we  wsparciu. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania Uczestnik zobowiązany jest 

do złożenia pisemnej rezygnacji wraz z oświadczeniem określającym przyczyny rezygnacji. 

4. Uczestnik  zostaje skreślony  z  listy  Uczestników  Projektu  w  przypadku: 

–  naruszenia   obowiązków  wymienionych  w  §  6  ust.  2  niniejszego Regulaminu, 

– złamania zasad Regulaminu pobytu w Hostelu „Ogród nadziei” w Zborówku lub Regulaminu 

korzystania ze wsparcia Zespołów Leczenia Środowiskowego, 

– złożenia  pisemnego  oświadczenia  o  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Projekcie,  o  którym  mowa   

§  7  ust.  1 oraz ust. 3. 

5. Rezygnacja z udziału w Projekcie lub skreślenie z listy Uczestników Projektu związane 

 z naruszeniem regulaminu wiąże się z rozwiązaniem kontraktu, który zostanie zawarty 

z Uczestnikiem w dniu przyjęcia do projektu i opuszczeniem hostelu w trybie określonym  

w Regulaminie hostelu. 

6. W  przypadku  rezygnacji  lub  skreślenia  Uczestnika  Projektu,  udział  w  Projekcie  proponowany  jest  

kolejnemu  kandydatowi  z  listy  rezerwowej. 

7. Osoba  rezygnująca  lub  skreślona  z  udziału  w    Projekcie  wypełnia  ankiety i inne  dokumenty  

potrzebne  do  sprawozdawczości,  monitoringu  i  ewaluacji  Projektu. 
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§ 8 Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie nazywana „RODO”) Stowarzyszenie 
PROREW informuje, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę 
Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

2) administratorem Państwa danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,  
z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  
2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności: 

a) udzielenia wsparcia, 
b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,  
c) monitoringu, 
d) ewaluacji, 
e) kontroli, 
f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 
g) sprawozdawczości, 
h) rozliczenia projektu, 
i) zachowania trwałości projektu, 
j) archiwizacji. 

4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ 2014-2020) 

5) Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi 
realizującemu projekt - Stowarzyszenie ,,PROREW”, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce wraz  
z partnerami – Stowarzyszenie FORMACJA, Długojów 14A, 26-050 Długojów, Fundacja „PEStka”, ul. 
Marszałka Piłsudskiego 36/20, 25-431 Kielce  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom 
badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom 
realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020; 

6) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 2, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi  
(w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań 
administracyjnych. 

7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  
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8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu ,,Ogród nadziei” oraz 
zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10)  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych w zakresie informowania  

o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy. 

2. Interpretacji Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dokonuje Beneficjent.  

3. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych 

dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś 

priorytetowa 09 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług Społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

4. Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  pn. „Ogród nadziei” wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 

r 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszelkie decyzje związane z realizacją Projektu 

rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu. 

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


