
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
Klub Młodzieżowy 

„Wiem czego chcę i to zrobię, spełnię marzenie” 
 
 
 

§1 
1. Regulamin określa warunki udziału uczestników w projekcie „Wiem czego chcę i            
to zrobię, spełnię marzenie”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu         
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa       
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Fundacji         
Przedsiębiorczości Synergia. 
2. Projekt „Wiem czego chcę i to zrobię, spełnię marzenie” realizowany jest przez             
Fundację Przedsiębiorczości Synergia w Brodnicy. 
3. Projekt realizowany jest na terenie miasta Brodnica w terminie od 01.06.2020 roku             
do 30.09.2020 roku. 
4. Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta, spełniających kryteria         
uczestnictwa w projekcie określone w § 2. 
5. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
6. Celem projektu jest tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz          
aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców: poprzez utworzenie klubu      
młodzieżowego. Cel szczegółowy zgodny z LSR: Organizowanie i animowanie         
społeczności lokalnej na obszarze LSR, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 
mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. 
7. Projekt obejmuje: 
1) powstanie klubu młodzieżowego, w ramach którego zorganizowanych jest 9,          
bezpłatnych spotkań w okresie od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku; 
2) następujące warsztaty oraz zajęcia aktywizujące społeczność lokalną z obszaru          
LSR : terapia indywidualna oraz grupowa z psychologiem, w celu integracji oraz            
określenia predyspozycji uczestnika, zajęcia integracyjne z animatorem z        
wykorzystaniem gier planszowych pobudzających zdolności myślowe takich jak        
Monopoly, Rummikub, Scrabble, zajęcia ruchowe, spotkanie ze specjalistą        
mediatorem, spotkanie z coachem , symulacja prowadzenia własnej działalności         
gospodarczej na podstawie gry Business Play, warsztaty kulinarne poprzedzone         
rozplanowaniem zakupów , kalkulacją kosztów wypieków, które w ramach zajęć          
kulinarnych odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w          
Brodnicy, warsztaty z trenerem umiejętności społecznych oraz animatorem,        
warsztaty rękodzielnicze, podczas których każdy uczestnik przejdzie 3 stanowiska         
odkrywając swoje umiejętności. 
 



 
 
 

§2 
Kryteria uczestnictwa w projekcie 

Do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby, które: 
1) mieszkają na terenie miasta Brodnicy;  
2) są w wieku od 12 do 16 roku życia; 
3) spełniają jeden z poniższych warunków :  

I. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;  
II. niepełnosprawność w rodzinie;  
III. młodzież z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym         

oraz z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w          
tym: beneficjenci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz korzystające z PO          
PŻ. 
 

§ 3 
Rekrutacja do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja jest wspierana akcją promocyjno – informacyjną prowadzoną na          
terenie miasta, poprzez dedykowaną stronę internetową oraz media        
społecznościowe, a także lokalne media oraz instytucje społeczne. 
2. Formularz rekrutacyjny do projektu będzie złożyć można za pośrednictwem          
Internetu, jak i w tradycyjnej wersji w biurze projektu zlokalizowanym w Brodnicy,            
przy ulicy Nad Drwęcą 15. 
3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
1) przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie za pośrednictwem formularza          
zamieszczonego na stronie projektu, telefonicznie lub mailowo; 
2) weryfikacja kryteriów uczestnictwa w projekcie określonych § 2; 
3) ustalenie listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej; 
4) podpisanie z uczestnikami umowy udziału w projekcie, na wzór kontraktu           
socjalnego. 
4. Liczba uczestników klubu młodzieżowego „Wiem czego chcę i to zrobię, spełnię            
marzenie” jest ograniczona. W spotkaniach bierze udział 14 osób. Osoby spełniające           
kryteria udziału w projekcie, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną wpisane na           
listę rezerwową. 
5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z uczestnictwa w projekcie           
osoba z listy rezerwowej może zostać włączona do projektu. 
6. Rekrutacja prowadzona jest do 30 czerwca 2020 roku. 
 
 
 
 
 
 



 
§ 4 

Zasady organizacji klubu młodzieżowego 
  „Wiem czego chcę i to zrobię, spełnię marzenie”  

1. Bezpłatne zajęcia w ramach projektu odbywają się zgodnie z poniższym:  
w terminie od 01.07.2020 roku do 30.08.2020 roku zaplanowanych zostało 9           
spotkań, w każdą środę miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00, w ramach których              
przeprowadzone zostaną zajęcia grupowe oraz indywidualne. 
2. Zajęcia odbywają się w przygotowanym przez Organizatora lokalu przy ulicy           
Przykop 57/5 w Brodnicy oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego           
w Brodnicy przy ulicy Mazurska 28. 
2. Organizator zapewnia uczestnikom całodniowe wyżywienie oraz materiały        
konieczne do realizacji zajęć. 
3. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni na czas trwania projektu. 
4. Fundacja Przedsiębiorczości Synergia zastrzega sobie prawo do dokonywania         
zmian w harmonogramie zajęć. O wszelkich zmianach uczestnicy będą         
każdorazowo informowani. 
 
 

§ 6 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 
1) regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 
2) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności własnoręcznym        
podpisem; 
3) wypełniania ankiet związanych z oceną szkoleń, projektu oraz ankiet          
ewaluacyjnych. 
2. W przypadku nieobecności uczestnika projektu na zajęciach, uczestnik         
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o przyczynie i terminie         
nieobecności. 
3. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla          
potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu. Każdy z uczestników          
projektu posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.          
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w         
projekcie. 
4. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na uczestnictwo w badaniach ankietowych,          
związanych z realizacją projektu oraz badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu         
projektu. 
5. Administratorem danych jest Fundacja Przedsiębiorczości Synergia w Brodnicy,         
KRS: 0000701779, NIP: 8741782661, REGON : 368629260, ul. Nad Drwęcą 30,           
Brodnica. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 



1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 roku. 
2. Fundacja Przedsiębiorczości Synergia zastrzega sobie prawo do zmiany         
regulaminu w trakcie trwania projektu. 
3. Regulamin dostępny jest w biurze projektu przy ulicy Nad Drwęcą 15, 87-300             
Brodnica oraz na stronie internetowej www.synergiabrodnica.pl. 
 
 
 
 

http://www.synergiabrodnica.pl/

