PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt: „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i
zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Programu
Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Mieszkania wspomagane – treningowe w
Mieście Poznań”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa Oś
priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi
społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020.

1. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z biurem projektu - ul.
Hoża 1, 60-591 Poznań, w Partnerstwie z Miastem Poznań z siedzibą przy pl. Kolegiackim 17, 01841 Poznań.

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

Projekt

realizowany

jest

na

podstawie

umowy

z

Zarządem

Województwa

Wielkopolskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

3. Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 28.02.2021 r.
4. Zasięg projektu: Miasto Poznań.
5. Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem 250 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (150 kobiet i 100 mężczyzn) poprzez zapewnienie im na okres 6 miesięcy pobytu
w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem opieki i realizacją usług treningowych.

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 250 (150 Kobiet i 100 Mężczyzn) osób spełniających
kryteria uczestnictwa dla Działania 7.2.2 WRPO, o których mowa w §3.

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w
niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora projektu.

8. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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9. Wszystkie informacje dotyczące

realizacji

projektu

dostępne

są

na

stronie

internetowej

(www.firs.org.pl) oraz w biurze projektu.
§2
Zakres wsparcia

1. Zapewnienie przez okres 3 miesięcy pobytu w mieszkaniach wspomaganych-treningowych.
2. Wsparcie opiekuna mieszkań przez cały okres trwania projektu.
3. Określenie

indywidualnego

programu

usamodzielnienia

i

wsparcie

opiekunów

mieszkań

(3godziny/uczestnika projektu).

4. Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem (32godziny/grupę).
5. Trening umiejętności praktycznych takich jak:
- indywidualny trening higieny (3godziny/uczestnika projektu),
- trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych (15godzin/mieszkanie),
- indywidualny trening finansowy i zarządzania mieszkaniem (5godzin/uczestnika projektu),
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (5godzin/uczestnika projektu).

6. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (6godizn/tydzień - w ramach jednego mieszkania).
7. Realizacja usług wspierających: Pracowników socjalnych (6godzin/uczestnika projektu w miesiącu),
terapeutycznych (4godzin/uczestnika projektu w miesiącu), psychologicznych (2godziny/uczestnika
projektu w miesiącu), prawniczych (5godzin/uczestnika projektu) i mediacyjnych (5godzin/uczestnika
projektu).

8. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych (8godzin/dzień/9uczestników projektu).
9. Wsparcie uczestników projektu, których problemy związane z zagrożeniem wykluczeniem społecznym
wpływają na zaburzenia funkcji wychowawczych i generują powielanie niekorzystnych postaw w
następnym pokoleniu.
§3
Uczestnicy Projektu

1. Grupa docelowa stanowi 250 osób (150 Kobiet i 100 Mężczyzn) zagrożonych bezdomnością i
wykluczeniem społecznym:
a) Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym (250 osób – 150 Kobiet i 100 Mężczyzn)
b) Osoby wymagające opieki i usług asystenckich (125 osób w tym 20 Osób niepełnosprawnych)
c) Wielokrotnie wykluczeni społecznie (51 osób – 31 Kobiet i 20 Mężczyzn)
d) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (8 osób – 5 Kobiet i 3
Mężczyzn)
e) Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (125 osób – 75
Kobiet i 50 Mężczyzn)
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f)

Osoby długotrwale bezrobotne (10 osób – 5 Kobiet i 5 Mężczyzn)

g) Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu
leczenia w specjalistycznej instytucji (13 osób)
h) Osoby opuszczające pieczę zastępczą (13 osób)
i)

Samotne matki/rodzice wykluczeni/rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym niewydolne
opiekuńczo (100 osób)

2. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią
bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w
bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:


Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)



Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla
kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale,
instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)



Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby
zagrożone przemocą)



Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
§4
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wypełnienie kompletu dokumentów
rekrutacyjnych (kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami – jeżeli dotyczy: zaświadczenie z
PUP o bezrobociu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o pobycie w ośrodku dla
osób bezdomnych, zaświadczenie z instytucjonalnej pieczy zastępczej o okresie pobytu osoby w
pieczy instytucjonalnej, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o ukończonej terapii uzależnień
lub zaświadczenie o jego trwaniu, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie o
wyrażeniu

zgody

na

wykorzystanie

wizerunku,

deklaracja

uczestnictwa).

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej http://www.firs.org.pl/mieszkania-wspomaganetreningowe-w-miescie-poznan oraz w biurze projektu ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
b) potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika wymienionych w § 3,
c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną oraz Koordynatora projektu.
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§5
Zasady kwalifikacji Uczestników i procedury rekrutacji
1. Rekrutacja bazowa odbywać się będzie w 5 etapach III-VII.2018r. VII.2018-I.2019r. II-VII.2019r.
VIII.2019-II.2020r. oraz II-VIII.2020r, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz
wytycznymi krajowymi i UE.
2. Za rekrutację odpowiedzialna jest powołana Komisja Rekrutacyjna oraz Koordynator projektu we
współpracy z Miastem Poznań.
3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę:
a) spełnianie kryteriów zawartych w §3,
b) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 4,
c) stworzona zostanie lista rezerwowa w przypadku rezygnacji uczestników z projektu.
4. Udział w projekcie jest dobrowolny.
5. Podczas rekrutacji przyznawane zostaną punkty:
a) (+10pkt podczas rekrutacji) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z
powodu więcej niż jednej z przesłanek; osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności;

osoby

z

niepełnosprawnością

sprzężoną;

osoby

z

zaburzeniami

psychicznymi; osoby z niepełnosprawnością intelektualną; osoby z zaburzeniami rozwojowymi,
b) (+20pkt podczas rekrutacji) osoby niepełnosprawne i osoby niesamodzielne, których dochód nie
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o
pomocy społecznej,
c) (+5pkt podczas rekrutacji) Osoby z list mieszkaniowych Miasta Poznania, które są zagrożone
wykluczeniem społecznym z powodu utraty miejsca zamieszkania.
6. W

przypadku,

gdy

liczba

chętnych,

spełniających

kryteria

formalne,

o

których

mowa

w § 3 przewyższy liczbę 250 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe.
7. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.
8. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatka z listy rezerwowej podejmuje
Koordynator projektu.
9. O zakwalifikowaniu do projektu/rozpoczęciu wsparcia Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie
oraz mailowo.
§6
Działania projektu
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1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) Wsparcie opiekuna mieszkań przez cały okres trwania projektu.
Każdy uczestnik mieszkania będzie podlegał wsparciu opiekuna mieszkania. Zadania
opiekuna mieszkania będą miały charakter administracyjny, związany z bezpośrednim
zarządzeniem

mieszkaniem,

nadzorem

nad

przestrzeganiem

i

praw

obowiązków

mieszkańców, współpracą z rodzinami mieszkańców, uczestnictwem i koordynacją w realizacji
usług świadczonych, wspieraniem i kontrolą mieszkańców w realizacji planu, bieżącym
monitorowaniem poziomu społecznego funkcjonowania i stanu zdrowia mieszkańców,
współpracą i wspieraniem mieszkańców w rozwiązywaniu problemów.

b) Określenie

indywidualnego

programu

usamodzielnienia

i

wsparcie

opiekunów

mieszkań (3godziny/uczestnika projektu).
Każdy uczestnik projektu będzie podlegał wsparciu pracownika socjalnego i psychologa.
Zostaną

ustalone

indywidualne

plany

usamodzielnienia,

formy

wsparcia,

potrzeby

szkoleniowe, wymiary poszczególnych treningów.

c) Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem (32godziny/grupę).
Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów z zakresu rozwoju umiejętności
interpersonalnych

połączonych

z

warsztatami

radzenia

sobie

ze

stresem.

Zajęcia prowadzone będą grupowo, 16godzin warsztatów i 16godzin zajęć praktycznych.

d) Trening umiejętności praktycznych takich jak:
I.

Trening umiejętności praktycznych (10godzin/mieszkanie), pranie, sprzątanie,
korzystanie z urządzeń elektrycznych.

II.

Trening higieny (3godzin/uczestnika projektu), na którym omówione zostaną
podstawowe zasady przestrzegania higieny w zakresie dbałości o zdrowie.

III.

Trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych (15godzin/mieszkanie), służący
podstawowym aspektom przygotowywania posiłków, aspekty prozdrowotne w
odżywianiu, praktyczna nauka przygotowania podstawowych posiłków.

IV.

Trening finansowy i zarządzania mieszkaniem (5godzin/uczestnika projektu),
służący kształtowaniu i utrwalaniu orientacji w wartości pieniądza i towaru,
umiejętności

planowania

wydatków

według

potrzeb,

nauki

gospodarowania

pieniędzmi, planowania najpotrzebniejszych zakupów, planowania wydatków na cały
miesiąc, oszczędnego gospodarowania oraz właściwego wydawania pieniędzy.
V.

Pomoc

w

załatwianiu spraw

urzędowych

(5godzin/uczestnika

projektu)

w

szczególności pozyskiwania mieszkań socjalnych, zasiłków, dodatków na dzieci,
dodatku mieszkaniowego, pomoc w przygotowaniu pism urzędowych, wniosków itd.
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e) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (6godzin/tydzień - w ramach jednego
mieszkania).
Zadanie ma przyczynić się do rozbudzenia u uczestników projektu potrzeb wyższego rzędu,
wzbogacenia ich życia wewnętrznego.

f) Realizacja usług wspierających:
I.

Pracowników socjalnych (6,5godzin/uczestnika projektu w miesiącu),
Działania z zakresu wsparcia pracownika socjalnego to reagowanie na wszelkie
negatywne zmiany w życiu uczestników projektu, wspieranie rozwoju i monitorowanie
postępów uczestnika projektu, kompensacja polegająca na wyrównaniu braków,
utrudniających prawidłowe funkcjonowanie, organizowanie pomocy finansowej i
wsparcia ze strony MOPR.

II.

terapeutycznych (4godzin/uczestnika projektu w miesiącu),
Wsparcie terapeutyczne zapewnione uczestnikom kontynuującym terapię uzależnień,
osobom będącym DDA, osobom zmagającym się z żałobą, poczuciem straty,
kryzysem życiowym i rozwojowym, osobom, które doświadczały przemocy.

III.

psychologicznych (2godzin/uczestnika projektu w miesiącu),
Działania z zakresu wsparcia psychologicznego będą miały na celu likwidację barier w
codziennym funkcjonowaniu, przełamanie lęków i barier w kontaktach z otoczeniem
oraz

zlikwidowanie

negatywnych

wzorców

zachowań

oraz

tendencji

autodestrukcyjnych.

IV.

prawniczych (5godzin/uczestnika projektu),
Wsparcie prawnicze w zakresie rozwiązywania pod względem prawnym problemów
związanych z funkcjonowaniem osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem w
zakresie możliwości pozyskania mieszkań socjalnych, oddłużania, uzyskania praw do
opieki nad dziećmi i innych wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej uczestnika
projektu.

V.

mediacyjnych (5godzin/uczestnika projektu).
Negocjacje w trudnych do rozwiązania konfliktów, negocjacje z byłymi partnerami w
zakresie ustalenia praw i obowiązków nad osobami zależnymi, pomoc w rozwiązaniu
sporów wpływających na codzienne funkcjonowanie uczestników projektu (w tym
grożących zakłóceniem realizowanego wsparcia dla innych uczestników projektu).
Wsparcie w sytuacjach kryzysowych – nie będzie powielało wspierania opiekuna
mieszkania.

g) Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych (8godzin/dzień/9uczestnika projektu).
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Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymają pomocy innych osób w czynnościach życia codziennego. Usługi opiekuńcze
jakie zostaną świadczone na rzecz uczestników to: zakupy, utrzymanie higieny, pomoc w
zorganizowaniu sprzętu dla osób niepełnosprawnych, pomoc w załatwieniu spraw
urzędowych i spraw zdrowotnych, transport na szkolenia, warsztaty, formy aktywizacyjne.

h) Wsparcie

uczestników

projektu,

których

problemy

związane

z

zagrożeniem

wykluczeniem społecznym wpływają na zaburzenia funkcji wychowawczych i generują
powielanie niekorzystnych postaw w następnym pokoleniu.
Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności od osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

2. W ramach projektu zakładane jest objęcie wsparciem 250 osób i zapewnienie łatwiejszego dostępu
do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania poprzez:

a) Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych umożliwiających prowadzenie samodzielnego
gospodarstwa domowego;

b) Pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia
w relacje i role społeczne;

c) Umożliwienie przygotowania do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności
prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami
codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi itp.;

d) Stwarzanie możliwości w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, uzyskania
wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania zatrudnienia, uzyskania
samodzielnego mieszkania;

e) Stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych,
rodzinnych - przy odpowiednim wsparciu specjalistów zatrudnionych w ramach programu;

f)

rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego;

g) Umożliwienie, rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i
prawidłowe pełnienie ról społecznych.
§7
Zasady monitoringu Uczestników
1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na warsztatach.
Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
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2. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Projektodawcy o ewentualnych zmianach w
dokumentach rekrutacyjnych.
3. Informacje, o których mowa w punkcie 1 będą wykorzystywane do wywiązania się Projektodawcy z
obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Zarządzającej.
§8
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:

a) przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz regulaminu użytkowania
mieszkania,

b) do racjonalnego korzystania z mediów i powierzonego sprzętu,
c) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
d) potwierdzenia regularnego, punktualnego, i aktywnego uczestnictwa we wsparciu,
e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu.
2. Uczestnicy nie nabywają praw lokatorski.
3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

a) poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach;
b) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych;
c) utrzymywania czystości w pokojach i innych pomieszczeniach użytkowych;
d) dbanie o bezpieczeństwo własne oraz innych mieszkańców;
e) poszanowanie prawa do odpoczynku i prywatności każdego mieszkańca;
f) przestrzeganie ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22:00 do 6:00;
g) przestrzegania higieny osobistej;
h) dbania

i

chronienie

przed

uszkodzeniem

lub

dewastacją

części

budynku

przeznaczonego do wspólnego użytkowania jak korytarze, klatki schodowe oraz
otoczenie budynku, budowania dobrych relacji z sąsiadami, współpracy z otoczeniem,
przestrzegania zasad współżycia społecznego;

i)

Mieszkańcy

mogą

tworzyć

wraz

z

Opiekunami

Mieszkań

wspólne

zasady

funkcjonowania.
4. Za wszelkie szkody wyrządzone w częściach wspólnych mieszkania wspomaganego-treningowego
odpowiadają solidarnie wszyscy Uczestnicy Projektu.
5. Utrata kluczy do mieszkania zobowiązuje mieszkańca do pokrycia kosztów związanych z wymianą
zamków w mieszkaniu oraz kluczy dla pozostałych mieszkańców.
6. Mieszkaniec ma obowiązek informować Opiekuna Mieszkania o planowanej dłuższej niż 7 dni
nieobecności.
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§9
Rozwiązanie umowy uczestnictwa w projekcie
1. Podstawą do rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie „Mieszkania wspomagane–treningowe w
Mieście Poznań” jest nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) przebywanie na terenie części wspólnych Mieszkania wspomaganego–treningowego w stanie
nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających w
częściach wspólnych Mieszkania wspomaganego–treningowego.

b) zakłócanie spokoju innych uczestników poprzez wszczynanie awantur, naruszanie ich dóbr
osobistych;

c) nie respektowanie zaleceń porządkowych Opiekuna Mieszkania, wydawanych w ramach
swoich uprawnień i obowiązków służbowych;

d) brak współdziałania z Opiekunem Mieszkania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej;
e) posiadanie bez zezwolenia zwierząt w Mieszkaniu Wspomaganym ze Wsparciem
Treningowym.
2. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku:

a) wnoszenia, przechowywania, sprzedaży, zażywania środków psychoaktywnych;
b) drastycznego zakłócania spokoju;
c) chuligańskiej dewastacji lokalu;
d) wynoszenia wyposażenia mieszkania wspomaganego-treningowego.
§ 10
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja Uczestnika/czki w Projekcie w trakcie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - treningowym
może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego
przyczyn rezygnacji wraz z podaniem przyczyn rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym, Projektodawca może żądać, aby Uczestnik/czka Projektu przedłożył zaświadczenie
lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji, Projektodawca może obciążyć Uczestnika/czkę
Projektu kosztami jego uczestnictwa proporcjonalnie do wykorzystanego wsparcia. Niniejsze
postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym
na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi
celami wydatkowanie, a także konieczność zapewnienia środków finansowych na organizację
założonych w projekcie form wsparcia dla Uczestników/czek wchodzących na miejsce osoby
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rezygnującej.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika/czkę Projektu, na jego miejsce
zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
5. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy uczestników w
przypadku naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu niniejszego Regulaminu.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu projektu” należy do Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego,
w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
3. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu.
4. Wszelkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej projektu:
http://www.firs.org.pl/mieszkania-wspomagane-treningowe-w-miescie-poznan
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2018r.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Biuro
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
e-mail: firs@firs.org.pl.; www.firs.org.pl
tel. 61 642 94 46

