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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nic o nas bez nas”  

(nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-04-182/10-00) 

 

I. Postanowienia ogólne 

1.1. Realizatorem projektu „Nic o nas bez nas” jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (zwana 

dalej „Uczelnią”), we współpracy z estońskim partnerem Crime Prevention Foundation. 

1.2. Projekt „Nic o nas bez nas” realizowany jest w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, działanie 7.4: Promocja integracji społecznej, projekt innowacyjny w temacie: 

„Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

dzieci i młodzieży”. 

1.3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 

państwa. 

1.4. Projekt trwa od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. i realizowany jest na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

1.5. Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 do 24 roku życia mieszkających (w rozumieniu 

KC) w woj. kujawsko-pomorskim, doświadczających wykluczenia społecznego lub zagrożonych tym 

zjawiskiem i/lub pochodzących z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (według 

definicji zgodnej z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, jak również według 

wskazówek zawartych w „Poradniku dotyczącym realizacji wsparcia dla osób wykluczonych 

społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki”).  

1.6. Rekrutację kandydatów prowadzi Uczelnia. 

1.7. Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, Uczestnik wyraża 

zgodę na jego postanowienia. Udział w projekcie i udostępnienie danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolne. 
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1.8. Projekt zakłada znalezienie skutecznej metody oddolnej interwencji w oparciu o model adaptacji 

wzorca partnera estońskiego, w stosunku do osób w wieku 18-24 lata, zapobiegającej zagrożeniu 

wykluczeniem społecznym, a także wdrożenie jej do stosowania na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego. Projekt ma na celu wzrost o 30% inicjatyw wykorzystujących ideę mentoringu i/lub 

oddolnej partycypacji beneficjentów, a podejmowanych na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym w woj. kujawsko-pomorskim do grudnia 2013 r. 

1.9. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

 

II. Założenia i warunki uczestnictwa w Projekcie 

2.1. Pierwszy nabór Uczestników do Projektu. 

2.1.1. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne dla I grupy mentorów zakłada  dwuetapowość: 

I. W etapie pierwszym kwalifikujemy według kryteriów formalnych i ustawowych definicji 

zagrożenia wykluczeniem społecznym (definicja wykluczenia społecznego przyjęta w 

dokumencie „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 2003 r.” ustawa z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593). 

II. W etapie drugim ważne są wyniki testu kwalifikacyjnego. Na jej podstawie wstępnie 

kwalifikujemy do finałowej rozmowy z psychologiem, którego diagnoza jest przesłanką dla 

decyzji panelu ekspertów. 

2.1.2 Kryteria formalne naboru beneficjentów projektu „Nic o nas bez nas” sformułowano jako:  

1) Wiek w chwili złożenia aplikacji do projektu w granicach: 18-24 lata.  

2) Zamieszkiwanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

3) Złożenie przez kandydata oświadczenia o spełnianiu przynajmniej jednego z kryteriów 

przynależności do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym (lub wykluczonej 

społecznie) – wg charakterystyk zawartych w przywołanych powyżej dokumentach  w 

pkt 1.II.  

Zespół ekspertów do kryteriów zagrożenia wykluczeniem społecznym zaliczył również : 
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- zamieszkiwanie w dzielnicach lub obszarach o zwiększonym ryzyku zagrożenia 

przestępczością  

 

4) Wykazanie się rekomendacją organizacji pozarządowej lub innej organizacji 

prowadzącej działalność o charakterze pomocowym w odniesieniu do grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym lub wykluczonych albo innych działań o charakterze 

charytatywnym.  

5) Wypełnienie testu kwalifikacyjnego (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej). 

6) Wzięcie udziału w procesie przygotowania diagnozy psychologicznej (w terminach 

wskazanych i uzgodnionych z biurem projektu).   

Wypełnienie kryteriów 1-5 (w tym – uzyskanie pozytywnej weryfikacji testu 

kwalifikacyjnego) umożliwia przystąpienie do diagnozy (kryterium 6), która pozostaje 

ostatecznym i rozstrzygającym kryterium przyjęcia do projektu. Kandydat zobowiązany 

jest ustalić w biurze projektu termin wypełnienia testów diagnostycznych oraz spotkania 

z psychologiem i stawić się w obu terminach. 

2.1.3. Kryteria przynależności do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym: 

a) Dochód w rodzinie na członka rodziny mniejszy niż spełniający kryterium dochodowe 

wynikające z ustawy o mocy społecznej (dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł , 

dla osoby prowadzące wspólne gospodarstwo z członkami rodziny - 351zł na osobę), 

b) Sieroctwo lub wychowywanie się w rodzinie niepełnej, 

c) Wychowywanie się w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, 

d) Usamodzielnianie się z rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

e) Doświadczenie przemocy w rodzinie (potwierdzone zgłoszeniami do instytucji 

pomocowych), 

f) Wychowanie w rodzinie wielodzietnej, 

g) Niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności), 

h) Zwolnienie z zakładu karnego lub zakładu wychowawczego, 

i) Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (potwierdzenie przebytej terapii), 

j) Zamieszkiwanie w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych (przeludnienie, brak 

dostępu do mediów typu bieżąca woda, ogrzewanie itp.), 

k) Zamieszkiwanie na terenach popegeerowskich, 
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l) Zamieszkiwanie na terenie wiejskim, 

m)  Zamieszkiwanie w małym mieście (do 25 tyś. mieszkańców). 

2.2. Drugi nabór uczestników Projektu (marzec 2012). 

 

2.2.1. Za bezpośrednią akcję promującą kolejny nabór odpowiadają uczestnicy pierwszej grupy. 

To na nich spoczywa  obowiązek poszukania w swoim otoczeniu społecznym osób, które – 

spełniając wymogi formalne projektu, będą gotowe – po zdobyciu odpowiednich kompetencji – 

zaangażować się w działania na rzecz swoich rówieśników. 

2.2.2. Kryteria formalne i ustawowe drugiego naboru tożsame z naborem pierwszym. 

2.2.3. W przypadku wymogu wykazania się rekomendacją organizacji pozarządowej lub innej 

organizacji prowadzącej działalność o charakterze pomocowym w odniesieniu do grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych albo innych działań o charakterze 

charytatywnym, zespół ekspertów dopuszcza możliwość rekomendacji przez osobę (mentora), 

która zrekrutowała danego kandydata. 

2.3. W przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia frekwencji, na 

wypadek choroby lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację Uczestników, przewiduje się 

utworzenie list rezerwowych w każdej rekrutowanej grupie.  

2.4. Uczestnicy z list rezerwowych mają prawa analogiczne do praw zakwalifikowanych uczestników, 

w szczególności do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, z zastrzeżeniem ograniczenia dostępu 

do organizowanych w ramach projektu wyjazdów studyjnych. Uczestnictwo osoby z listy rezerwowej 

w wyjeździe studyjnym zależy bezpośrednio od zgłoszonego braku możliwości wyjazdu uczestnika 

zakwalifikowanego. O zajęciu zwolnionego w ten sposób miejsca decyduje panel ekspertów, który 

bierze pod uwagę m.in. zaangażowanie w zajęcia projektowe. 

 

III. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

3.1. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rekrutacji.  

3.2. Uczestnik przed przystąpieniem do projektu ma obowiązek złożyć komplet wymaganych 

dokumentów. 

3.3. Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie.  
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3.4. Udział w prowadzonych zajęciach w ramach projektu jest obowiązkowy. Uczestnik zobowiązany 

jest do potwierdzania swojej obecności na liście obecności. 

3.5. Uczelnia dopuszcza nieobecności Uczestnika spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi.  

3.6. Warunkiem ukończenia każdego z etapów szkolenia jest odpowiednia frekwencja tzn. udział w co 

najmniej 60% zajęć oraz realizacja ćwiczeń zleconych do wykonania pomiędzy zajęciami. 

3.7. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania kursu ankiet oceniających 

prowadzących zajęcia oraz zakres merytoryczny kursu, a także poddać się procesowi ewaluacji w 

trakcie i po zakończeniu szkolenia. 

3.8. W trakcie szkolenia uczestnik ma prawo do: 

a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  

b) zgłaszania uwag dotyczących szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio 

prowadzącym zajęcia, pracownikom biura projektu w tym koordynatorowi, członkom panelu 

ekspertów, 

c) korzystania z przerw kawowych,  

d) oceny organizacji i przebiegu szkolenia oraz wykładowców. 

3.9. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników, którzy rażąco naruszają 

porządek organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem, w szczególności w odniesieniu do 

wskaźników frekwencji. O przyczynach skreślenia uczestnika z listy, Uczelnia zawiadamia instytucję/ 

osobę rekomendującą 

 

IV. Warunki rezygnacji 

4.1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w 

Projekcie przed rozpoczęciem kursu, informując o tym Uczelnię nie później niż na trzy dni robocze 

przed rozpoczęciem zajęć.  

4.2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej przyczyny i 

wymaga pisemnego oświadczenia o fakcie rezygnacji i jej powodach.  

4.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczelnia może żądać, 

aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego 

rezygnację.  
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4.4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczelnia zawiadamia 

instytucję/ osobę rekomendującą o przyczynach nieusprawiedliwionej rezygnacji.  

4.5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika, na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. O pierwszeństwie wejścia z listy rezerwowej na listę 

uczestników decyduje  panel ekspertów, m.in. na podstawie zaangażowania w uczestnictwo w 

projekcie. 

4.6. W przypadku usunięcia z projektu uczestnika naruszającego niniejszy regulamin stosuje się 

analogiczne jak w przypadku rezygnacji uczestnika reguły wejścia uczestnika z listy rezerwowej. 

 

V. Wzajemne relacje stron zaangażowanych w realizację Projektu 

5.1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dbania o dobre relacje interpersonalne oraz właściwą  i 

staranną realizację  zadań powierzonych do wykonania przez wykładowców, ekspertów i 

kierownictwo projektu. 

5.2. Każdy Uczestnik z grupy „mentorskiej” zobowiązany jest do regularnej i na bieżąco 

sprawozdawanej pracy ze swoim podopiecznym, zgodnie z wspólnie opracowanym harmonogramem 

pracy i w ramach zawartego kontraktu mentorskiego. Ma prawo do porad i pomocy członków panelu 

ekspertów, dyżurującego psychologa i prowadzących zajęcia.   

5.3. W celu  zapewnianie dobrej komunikacji pomiędzy Uczestnikami projektu a Realizatorem ustala 

się dyżury pracowników i współpracowników projektu. Godziny dyżurów podawane są do 

wiadomości na stronie internetowej projektu www.nicbeznas.byd.pl oraz na profilu Projektu 

prowadzonym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

5.4. W celu zapewnienia najwyższej jakości realizacji projektu i sprawnego rozwiązywania kwestii 

organizacyjnych, wzajemnych  relacji grup i Realizatora oraz sprawnej komunikacji, w każdej grupie 

uczestników wybierają oni swojego reprezentanta – rzecznika, który pośredniczy w relacjach całej 

grupy i biura projektu. Nie ogranicza to prawa każdego z uczestników do indywidualnego kontaktu w 

zindywidualizowanych sprawach. 

VI. Postanowienia końcowe 

6.1. Uczelnia zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny 
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będzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. Uczestnik jest zobowiązany do 

śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

6.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu następuje zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie. Osobom biorącym udział w Projekcie 

przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo ich poprawiania. 

6.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Projektu 

(www.nicbeznas.byd.pl) i obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

6.4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku 

negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego przez Sąd 

właściwy według siedziby Uczelni. 

6.5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych ustaw. 
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ANEKS NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nic o nas bez nas”  

(nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-04-182/10-00) 

 

Z dniem 17 grudnia 2012r. zmianie ulega zapis punktu: 

3.6. Warunkiem ukończenia każdego z etapów szkolenia jest odpowiednia frekwencja tzn. udział w co 

najmniej 80% zajęć oraz realizacja ćwiczeń zleconych do wykonania pomiędzy zajęciami*. 

Do punktu zostaje dodany przypis – „*” o następującym brzmieniu: 

*-Zapis dotyczy uczestników projektu zrekrutowanych w ramach III procesu rekrutacyjnego w I 

kwartale 2013 r. 

 

 


