REGULAMIN REKRUTACJI
uczestników projektu pn. „projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i
Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”, nr projektu RPMP.09.02.01-12-0686/19
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny
społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej.
§ 1.
Informacje Ogóle
1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie pn.:
„Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu
Dąbrowskiego”.
2. Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0686/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach
9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i
zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu
C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. W ramach projektu powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży
z Terenu Powiatu Dąbrowskiego w miejscowości: 33-210 Olesno, Breń 1;
4. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023
roku na podstawie umowy o dofinansowanie;
5. Realizacja projektu obejmuje powiat dąbrowski;
6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu.
§ 2.
Cel projektu.
Celem głównym projektu jest zminimalizowanie skutków wykluczenia społecznego wśród
dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu Powiatu Dąbrowskiego poprzez utworzenie
i działalność Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu
Dąbrowskiego o charakterze ponadgminnym.

1.
a)

b)

c)

§ 3.
W ramach zajęć w Placówce Uczestnicy Projektu będą mieć zapewnione:
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się - kompetencja
porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji
matematycznych i informatycznych,
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, obywatelskie, w tym wyjazdowe
warsztaty połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe
warsztaty wiedzy o społeczeństwie w Warszawie,
warsztaty w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów
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d) warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć
swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne,
e) warsztaty z zarządzania budżetem domowym i bycia świadomym konsumentem,
f) warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zdrowego żywienia,
g) warsztaty z zakresu arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii,
h) wyżywienie.
2. Opiekę w Placówce Wsparcia Dziennego od 15:00 do 19:00, co do zasady od pn. do
piątku, soboty będą ustalone w odpowiednich godzinach w zależności od potrzeb UP.
(w zależności od bieżących potrzeb UP dopuszcza się funkcjonowanie placówki w dni
świąt, inne dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Udział Uczestników we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny.
4. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w zajęciach
oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.
§4
1. Kryteria rekrutacji:
a) Dokumentacja zgłoszeniowa:
a. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego.
b. Wskazania do udziału w zajęciach PWD zawierające informacje
o kwalifikowalności do placówki oraz załączniki (opinie, zaświadczenia,
orzeczenia);
b) Kryteria formalne:
a. Zamieszkanie na terenie powiatu dąbrowskiego - (zaświadczenie/ oświadczenie);
b. Wiek do 18 roku życia - (zaświadczenie/ oświadczenie);
c. Złożenie karty zgłoszeniowej,
§ 5.
Zasady rekrutacji:
1. Kryteria rekrutacji są wspólne.
2. Po pozytywnej weryfikacji kryteriów formalnych przeprowadzona zostanie rekrutacja
w oparciu o kryteria merytoryczne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
zatwierdzonym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.
3. Realizator Projektu ustalił następujące kryteria rekrutacyjne: w pierwszej kolejności
wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością
sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, osoby lub rodziny korzystające z PO
PŻ, osoby, rodziny, środowiska zagrożone w związku z rewitalizacją obszarów
zdegradowanych. Jest to tak zwana preferowana grupa docelowa do objęcia
wsparciem (PG). Za przynależność do PG, Uczestnik Projektu będzie mógł uzyskać
po 5 punktów. Pozostałe wagi punktowe będą przyznawane wg następujących zasad:
a. kryteria obowiązkowe (3 pkt.)
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

b. dziecko/młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej-1pkt.
c. dziecko/młodzież do 18 roku życia zamieszkałe w rozumieniu KC/ ucząca się na
terenie Powiatu Dąbrowskiego - 1pkt.
Maksymalnie można będzie otrzymać 8 punktów.
Minimalna ilość kwalifikująca do projektu będzie wynosiła 3 punkty.
Komisja rekrutacyjna na podstawie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej
dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika projektu pod względem spełniania
kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób i rodzin preferowanych do
objęcia wsparciem.
Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni drogą pocztową lub
telefonicznie.
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu PWD oraz w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności UP i braku kontaktu z rodzicem/opiekunem
w okresie dłuższym niż 3 tygodnie Realizator ma prawo wykreślić dziecko z listy
uczestników projektu.
Rekrutacja uczestników przebiegać będzie z zachowaniem zasady równych szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
§ 6.

Zasady rezygnacji:
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest dobrowolna i możliwa w każdej chwili.
2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemną – dostarczoną osobiście
lub listownie – przez rodzica bądź opiekuna prawnego i zawierać powód rezygnacji.
3. Rodzina lub opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału
jego dziecka w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do biura projektu na 7
dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyn.
4. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia
przełożonego o przerwaniu udziału dziecka w projekcie.
5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka – a także w przypadku braku
kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym w okresie dłuższym niż 3 tygodnie,
realizator ma prawo wykreślić dziecko z listy uczestników projektu.
§ 8.

1.
2.

Inne obowiązki uczestników projektu:
W celu oceny skuteczności działań podejmowanych w projekcie, uczestnicy są
zobowiązani do udziału w systemie monitoringu i ewaluacji.
Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji
projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania
kontroli projektu.
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§ 9.
Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator
projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu „Placówka Wsparcia
Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”.
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