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REGULAMIN PROJEKTU  

,,Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej”  

 

Regulamin Projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, w szczególności: 

1. Przepisy ogólne. 

2. Obszar realizacji projektu 

3. Zakres wsparcia 

4. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

5. Zasady kwalifikacji do projektu 

6. Zasady rekrutacji do projektu 

7. Zasady ewaluacji i monitoringu.  

8. Obowiązki uczestników projektu 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a) Projekt: Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt  I Zatrudnienie  

i integracja społeczna; Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt  1.3 

Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej; Poddziałanie, w ramach 

którego jest realizowany projekt 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej; Nr 

projektu POKL.01.03.01-00-685/13; Tytuł projektu „Romano drom- projekt na rzecz 

wałbrzyskiej społeczności romskiej” 

b) Beneficjent – Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”  

c) Beneficjent Ostateczny – kandydat/ka, który/a spełnił/a wszystkie wymogi formalne 

określone we wniosku o dofinansowanie projektu  

d) Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział 

w projekcie.  

e) Realizator Projektu- Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” Królewiecka 9, 

58-300 Wałbrzych. 

f) Biuro projektu – ul. Armii Krajowej 4; 58- 302 Wałbrzych 

g) Zespół projektowy- koordynator projektu; koordynator merytoryczny, specjalista ds. 

rozliczeń WOP;  specjalista ds. utrzymania beneficjenta 

 

§1  
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PRZEPISY OGÓLNE 

1. Projekt ,,Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej” realizowany 

jest przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”, ul. Królewiecka 9, 58-300 

Wałbrzych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie 

programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz 

społeczności romskiej. 

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

Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr POKL.01.03.01-00-685/13-00 podpisanej  

z Instytucją Wdrażającą (IP2)- Władza Wdrażająca Programy Europejskie z siedzibą  

w Warszawie 

3. Czas trwania projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r. 

4. Adres Biura Projektu: ul. Armii Krajowej 4; 58-302 Wałbrzych 

5. Beneficjentami Ostatecznymi w projekcie będzie 165 osób pochodzących ze społeczności 

romskiej oraz z jej bezpośredniego otoczenia. 

 

§ 2 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU 

Projekt będzie realizowany na terenie Wałbrzycha 

 

§ 3 

I. ZAKRES WSPARCIA 

I. Wsparcie podstawowe 

Osoba przystępująca do projektu deklaruje swoje uczestnictwo w odpowiednich 

zadaniach realizowanych w ramach projektu a obejmujących: 

1. Wsparcie oferowane Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu:  

a) Aktywizacja zawodowa osób pochodzenia romskiego 

* analiza predyspozycji zawodowych  

* szkolenia zawodowe  

* staże zawodowe  

* spotkania z doradcą zawodowym, opracowanie indywidualnych planów działania dla 40 

osób 
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* warsztaty motywujące z couchem- terapeutą 

* trening umiejętności interpersonalnych 

b) Profilaktyka zdrowotna- spotkania z Romami 

* spotkania indywidualne z lekarzem  

* spotkania indywidualne  z dietetykiem 

c) Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej  

* zajęcia pod kierownictwem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz asystenta edukacji 

romskiej 

* zajęcia  wyrównawcze z j. polskiego- w wymiarze 20 godz. miesięcznie dla każdej świetlicy,  

* zajęcia  wyrównawcze matematyki- w wymiarze 20 godz. miesięcznie dla każdej świetlicy,  

* zajęcia  wyrównawcze j. angielskiego- w wymiarze 20 godz. miesięcznie dla każdej świetlicy,  

* zajęcia komputerowe - w wymiarze 20 godz. miesięcznie dla każdej świetlicy,  

* zajęcia poświęcone kulturze i tradycji romskiej- w wymiarze 20 godz. miesięcznie dla każdej 

świetlicy,  

* zajęcia z pedagogiem- w wymiarze 20 godz. miesięcznie dla każdej świetlicy,  

* terapia biofeedback- w wymiarze 10 godz. miesięcznie 

* zajęcia na basenie z nauka pływania i nurkowania 

c) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego (półkolonie) 

* zajęcia z doradcą zawodowym dla dzieci i młodzieży 

* warsztaty zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży 

d) Funkcjonowanie punktu przedszkolnego 

* zajęcia pod kierownictwem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz asystenta edukacji 

romskiej 

* opieka specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda- 30 godzin w miesiącu (po 10 godz. 

każdy specjalista) 

* zajęcia integracji sensorycznej- 15 godzin w miesiącu 

e) integracyjne wyjazdy zimowe 

* wyjazdy dzieci na 7- dniowe turnusy w okresie ferii zimowych 

II. Wsparcie dodatkowe 

1. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania staży zawodowych 

2. Badania lekarskie dla stażystów i szkolenie BHP 
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3. Ubezpieczenie NW stażystów 

4. Zapewnienie odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej dla stażystów 

5. Catering na szkoleniach warsztatowych 

6. Dowóz podopiecznych do świetlicy środowiskowej i punktu przedszkolnego 

7. Posiłki dla podopiecznych świetlicy środowiskowej i punktu przedszkolnego 

8. Catering na spotkaniach z lekarzem internistą, pielęgniarką, dietetykiem 

9. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

10. wykonanie badań laboratoryjnych- pakiet podstawowy 

11. ubezpieczenie dzieci w punkcie przedszkolnym i świetlicy 

 

§ 4 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Osoby chcące wziąć udział w projekcie powinny spełniać wymagania formalne 

oraz przynależeć do preferowanych grup uczestników. 

2. Warunkiem rekrutacji do projektu jest spełnienie kryteriów formalnych zawartych w 

§ 5 oraz dostarczenie do Biura Projektu wypełnionych dokumentów 

 

§ 5 

ZASADY KWALIFIKACJI DO PROJEKTU 

 

1. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 168 osób (100 

dorosłych osób pochodzenia romskiego oraz 68 dzieci, w tym 36 dzieci romskich i 

32 dzieci z ich bezpośredniego otoczenia), które spełnią kryteria formalne. 

Realizator Projektu dołoży wszelkich starań do zakwalifikowania do zadania 

Aktywizacja zawodowa osób pochodzenia romskiego minimum 50%kobiet celem 

zachowania zasad polityki równych szans, w tym równości płci. W przypadku 

większej liczby chętnych zainteresowanych udziałem w działaniach poświęconych 

aktywizacji zawodowej, pierwszeństwo w udziale mają kobiety do momentu 

osiągnięcia minimalnego wskaźnika udziału kobiet w tym działaniu. W przypadku 

pozostałych działań decyduje kolejność zgłoszeń. 
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2. Kryterium naboru do zadania Aktywizacja zawodowa osób pochodzenia 

romskiego będzie pozostawanie przez nich bez zatrudnienia, pozytywna 

rekomendacja lidera romskiego oraz motywacja do odbycia doradztwa, szkolenia  

i stażu.  

3. Kryterium naboru do zadania Organizacja i funkcjonowanie świetlicy 

środowiskowej,  Organizacja i funkcjonowanie punktu przedszkolnego oraz 

Integracyjne wyjazdy zimowe  będzie deklaracja rodziców/ opiekunów prawnych 

dzieci romskich i dzieci z ich bezpośredniego otoczenia.  

4. Kryterium naboru do zadania Profilaktyka zdrowotna- spotkania z Romami będzie 

deklarowana motywacja do wzięcia udziału w tym zadaniu 

 

§ 6 

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 

1. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 168 osób, w tym 100 dorosłych 

Romów, 36 dzieci romskich oraz 32 dzieci z ich bezpośredniego otoczenia, 

mieszkańców Wałbrzycha. Podstawą zgłoszenia do projektu jest: 

-  Deklaracja udziału w projekcie,  

-  Oświadczenie o przynależności do społeczności romskiej 

2. Do udziału w stażach zawodowych, zostanie zakwalifikowanych 14 Uczestników projektu, 

w pierwszej kolejności na podstawie: opinii zespołu projektowego  

i doradcy zawodowego. Ponadto, zakwalifikowane do odbycia stażu osoby zobligowane 

są również do przedłożenia w Biurze Projektu uzupełnionej deklaracji do odbycia stażu 

zawodowego (umowa) i jednocześnie spełniający warunki określone w § 6 pkt 4.  

3. Rekrutacja do poszczególnych działań w ramach projektu odbywać  się  będzie 

odpowiednio: 

− Aktywizacja zawodowa osób pochodzenia romskiego- do 15 września 2014 r. 

− Profilaktyka zdrowotna- spotkania z Romami- do 15 stycznia 2014 r.  

− Organizacja i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej- do 15 września 2014 r. 

− Organizacja i funkcjonowanie punktu przedszkolnego- do 15 września 2014r.  

− Integracyjne wyjazdy zimowe- do 30 stycznia 2015 r.  
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Realizator Projektu podkreśla, że w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do 

uczestnictwa w projekcie, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

§ 7 

ZASADY EWALUACJI I MONITORINGU 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na 

szkoleniach.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie 

uczestnictwa w projekcie. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora Projektu o ewentualnych 

zmianach swojej sytuacji (uzyskanie zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, 

otwarcie własnej działalności gospodarczej, itp.) 

4. Informacje, o których mowa w punktach 1- 3 będą wykorzystywane do wywiązania 

się Realizatora Projektu z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu 

wobec Instytucji Pośredniczącej. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Na uczestników projektu nakłada się następujące obowiązki: 

a)   przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

b)   złożenie pełnej dokumentacji wymaganej przez Organizatora, 

c)   obecność na zajęciach (z dopuszczalną, usprawiedliwioną 20% absencją), 

przekroczenie dozwolonej ilości nieobecności wiąże się ze skreśleniem z listy 

uczestników projektu.  

d)    poddawanie się monitoringowi i ewaluacji zgodnie z zasadami, o których mowa 

jest w § 7. 

§ 9 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
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1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym 

przez Realizatora Projektu. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu mogą 

wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być 

znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności 

cielesnej innego Beneficjenta Ostatecznego, wykładowcy lub pracownika Biura 

Projektu, stanu nietrzeźwości, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiona policja 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora 

Projektu.  

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Fundacji Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących 

udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W 

przypadku zmiany w/w wytycznych Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„SALVATOR” zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie 

trwania projektu. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych  

w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora ds. merytorycznych, ewaluacji 

i sprawozdawczości oraz Prezesa Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„SALVATOR” w Wałbrzychu 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r. 

 

 


