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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

  Preambuła 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Dobrzy Sąsiedzi- razem dla 

społeczności lokalnej” , realizowanego z dotacji Programu Aktywni Obywatele- Fundusz 

Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.  

§ 1. Informacja o projekcie 

1. Projekt „Dobrzy sąsiedzi - razem dla społeczności lokalnej” realizowany jest przez 

Stowarzyszenie INKLUZJA z siedzibą w Katowicach na podstawie umowy dotacyjnej 

podpisanej z Fundacją im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie. Partnerem projektu 

jest Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia z siedzibą w Bytomiu. 

2. Celem głównym projektu  jest wzmocnienie usamodzielnienia i upodmiotowienia 50 osób 

(25K i 25M) przewlekle chorych psychicznie (OPPCH) z Bytomia poprzez rozwój ich 

umiejętności samoorganizacji i samoorzecznictwa do prowadzenia działalności społecznej w 

roli „self-adwokatów” na rzecz większej integracji i partycypacji społecznej. 

3.  Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, 

finansowany z funduszy EOG. 

4. Projekt realizowany jest na terenie Miasta Bytom w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 

listopada 2021 roku.  

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny, koszty jego organizacji pokrywane są ze 

środków dotacji Programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowany z 

funduszy EOG. 

§ 2. Realizowane działania i formy wsparcia 

1. Projekt przewiduje udzielenie wparcia w okresie od 01.02.2021r. do 30.11.2021r. 

2. Wykaz realizowanych form wsparcia i planowanych działań: 

- Trening umiejętności społecznych 

- Grupa psychoedukacyjna 

- Realizujemy marzenia- realizacja 4 inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej 

- Realizacja Dnia Sąsiada 

- Wydanie e-booka 

3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych 

formach wsparcia. 

4. Poszczególne formy wsparcia będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym 

Harmonogramem zajęć ustalonym w trakcie realizacji Projektu. 
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5. Uczestnik projektu ma zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane 

podczas prowadzenia zajęć dodatkowych oraz doradztwa i opieki psychologiczno – 

pedagogicznej.  

§ 3. Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba OPPCH, mieszkaniec Domu Pomocy 

Społecznej w Bytomiu (25 K i 25 M) oraz mieszkaniec Mieszkań Chronionych (5 K oraz 5 

M) przy ul. Józefczaka 14 w Bytomiu. 

2. Dostęp do udziału w Projekcie będzie spełniać zasady równości szans, w tym płci. 

§ 4. Rekrutacja Uczestników projektu 

1. Do uczestnictwa w Projekcie może przystąpić Kandydat, który odbędzie spotkanie z 

pracownikiem socjalnym oraz podpisze Deklarację Uczestnictwa w projekcie 

2. W ramach rekrutacji do Projektu wykorzystane zostanie narzędzie do mierzenia motywacji 

do aktywności społecznej i rozwoju osobistego.  

3. Na etapie rekrutacji zostanie stworzona lista rezerwowa 5 osób. 

4. Złożone w ramach rekrutacji dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi, za 

wyjątkiem oryginałów dokumentów wydanych przez inne instytucję inną niż realizator 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik deklaruje, że będzie uczestniczył w zaplanowanych dla niego formach wsparcia 

i działaniach. 

2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu od 01.02.2021. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie. 

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  Konkursu  zastosowanie  

mają powszechne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu  

cywilnego. 

 

 

 

 


