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REGULAMIN PROJEKTU 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie „Rodzinne 

wędrowanie dla lepszej przyszłości”  

 

2. Definicje 

2.1 Projekt –  „Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości” finansowany w ramach programu 

Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przez Wojewodę Podkarpackiego, 

Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz środki własne Towarzystwa GAMA. 

2.2 Beneficjent ostateczny – uczestnik projektu 

2.3 Projektodawca – Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” 36-004 Łąka  Łukawiec 265G  

 

3. Zakres Projektu 

3.1 Przedmiotem projektu jest organizacja konferencji szkoleniowej pt. „Zdrowa rodzina – droga do 

sukcesu”, rodzinnego rajdu pieszego szlakiem historycznym im. Pułkownika Leopolda Lisa Kuli 

połączonego z indywidulanym i grupowym doradztwem i konsultacjami dla rodziców i dzieci w 

zakresie tematyki poruszanej w trakcie konferencji oraz terapia rodzinna po odbyciu rajdu.  

3.2 Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych. 

 

4. Cel Projektu 

Celem projektu jest wsparcie 12-15 rodzin z dziećmi w wieku powyżej lat 12 (40osób) z terenu 

powiatu rzeszowskiego i łańcuckiego w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez 

promocję zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny. 

 

5. Termin i miejsce zajęć. 
5.1 Spotkanie informacyjne – konferencja 11.08.2018r – Hotel Hubertus Rzeszów ul. Mickiewicza 5 

5.2 Rajd rodzinny 25-26.08.2018r : 25.08 – wyjazd z Rzeszowa do Kosiny (autokar) Kosina –

Albigowa rajd pieszy z atrakcjami (między innymi Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej). Nocleg w Albigoej. 

26.08 – Albigowa – Rzeszów rajd pieszy.  
5.3 Warsztaty - Indywidualne i grupowe doradztwo i konsultacje dla uczestników rajdu –  

09-11.2018r. Uczestnicy rajdu otrzymają informacje telefoniczną bądź mailową o miejscu  

i dokładnym terminie każdego spotkania. 

 

6. Kryteria uczestnictwa 

6.1  W projekcie weźmie udział 12-15 rodzin (z powiatu rzeszowskiego i z łańcuckiego). Łącznie 40 

osób. Rodziny z problemem z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, potwierdzonym przez  MOPS, GOPS. Rodziny z dziećmi 

w wieku szkolnym – 12+ do lat 18 (kategoria wiekowa przyjęta ze względu na trudy rajdu 

pieszego). 

6.2 Warunkiem udziału w projekcie jest dostarczenie do biura projektu Rzeszów ul. Warszawska 

16 w terminie do 08.08.2018r. do godz. 16.00 następujących dokumentów: 

a) prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego  

b) oświadczenia o miejscu zamieszkania  na terenie powiatu rzeszowskiego lub łańcuckiego  

w woj. Podkarpackim 

c) dokumentu z ośrodka pomocy społecznej  o spełnianiu kryterium bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. 

6.3  W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób o udziale w projekcie decyduje data i godzina 

zgłoszenia. 
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6.4  Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie.  

 

7. Zobowiązania stron 

7.1  Przystąpienie Beneficjenta ostatecznego (uczestnika) do zajęć następuje na podstawie formularza 

zgłoszeniowego podpisanego przez przedstawiciela ustawowego. 

7.2  Przystąpienie do projektu ma charakter dobrowolny 

7.3   Osoby zakwalifikowane wezmą udział we wszystkich, przewidzianych w projekcie zajęciach 

 

 

8. Proces monitoringu i oceny 

8.1 Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Beneficjenci ostateczni (uczestnicy) podlegają procesowi 

monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 

8.2 W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Beneficjenci ostateczni Projektu 

zobowiązani są do udzielenia informacji (również po zakończeniu preojektu) na temat rezultatów 

uczestnictwa przez nich w Projekcie. 

 

9. Pozostałe 

9.1 Informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gama.org.pl 

9.2 Informacje o projekcie: Małgorzata Wrona tel. 883 105 700 

9.3 W sprawach nieunormowanych niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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