
 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

uczestników projektu pn. 

 

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy 

Korzenna szansą na przezwyciężenie barier 

 

współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. 

wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 1  

Definicje  

 

1. Projekt- projekt pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy 

Korzenna szansą na przezwyciężenie barier” współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach 9 Osi 

Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub 

działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Beneficjent – Gmina Korzenna, 33-322 Korzenna 325 

3. Realizator Projektu–  jednostka organizacyjna Beneficjenta realizująca projekt, tj. Urząd Gminy 

Korzenna z siedzibą w Korzennej 325. 

4. Uczestnik projektu- osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w 

projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.  

5. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

6. Placówka, OPWD- opiekuńcza  placówka wsparcia dziennego.  

7. Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji 

Uczestników/Uczestniczek projektu 

 

 

 



 

 

§ 2  

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie pn.: 

„Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Korzenna szansą na 

przezwyciężenie barier”. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na 

podstawie umowy o dofinansowanie.  

3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w 

regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

4. W ramach projektu powstanie Opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego z siedzibą w Korzenna 338.  

5. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Korzenna 

6. W ramach projektu założono zorganizowanie zajęć od poniedziałku do piątku po 4 godziny i w soboty 5 

godzin dziennie w maksymalnie w 15-osobowych grupach.  

6. Realizacja projektu obejmuje teren Gminy Korzenna. Do projektu mogą zostać rekrutowani wyłącznie 

mieszkańcy Gminy Korzenna.  

 

§ 3  

KRYTERIA UCZESTNICTWA 

Ustanawia się kryteria uczestnictwa wstępne i kryteria uczestnictwa punktowane.  

Uczestnikiem Projektu może być dziecko/ młodzież, które z chwilą przystąpienia spełnia następujące kryteria: 

1. Kryteria wstępne: 

1. wiek –  do 18 roku życia 

2. rodzina zamieszkuje teren Gminy Korzenna 

3. rodzic/ opiekun prawny złoży poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy 

dziecka – osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, jak również zaakceptuje regulamin opiekuńczej 

placówki wsparcia dziennego. (Wniosek można pobrać ze strony internetowej Realizatora 

Projektu, a także w wersji papierowej dostępnej u Kierownika placówki). 

2. Kryteria punktowane za przynależność do preferowanej grupy docelowej: 

1) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) 



 

 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczani 

ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (1 pkt.). Spełnienie kryterium należy 

potwierdzić  określone dokumenty źródłowe w zależności od zaistniałej sytuacji problemowej np. 

zaświadczenia z OPS Korzenna, zaświadczenie z PCPR, opinii pracownika socjalnego, kuratora, itp. 

2) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (1 pkt.) – kryterium należy 

potwierdzić poprzez dostarczenie oświadczenie o stopniu niepełnosprawności 

3) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi, w tym 

niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzenia rozwojowe - (1pkt ) - kryterium należy 

potwierdzić poprzez dostarczenie odpowiedniego orzeczenie lub innego dokumentu 

poświadczającego stan zdrowia 

4) osoba nieletnia pochodzi z rodziny korzystającej z PO PŻ ( zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin 

nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) (1 pkt)  - kryterium należy potwierdzić 

poprzez dostarczenie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

5) osoba nieletnia pochodzi z rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku 

z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020 - (1 pkt)- kryterium należy potwierdzić poprzez 

dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Gminy Korzenna lub oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

Dodatkowo: 

6) deficyty edukacyjne dzieci  (1 pkt), - opinia pedagoga szkolnego 

bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (1 pkt) - oświadczenia uczestnika 

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

7)  wychowanie się w rodzinie niepełnej (1 pkt) - oświadczenia uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) 

3. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. 

4. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty źródłowe. W 

przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku 

potwierdzenia okoliczności zawartych w zaświadczeniu - nie uwzględnia się danego kryterium. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są do dołączenia do wniosku niezbędnych dokumentów 

źródłowych, które będą  potwierdzały spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji i zwiększą jego 

szanse na udział w projekcie.  



 

 

5.Wszelkie zaświadczenia powinny być dostarczone w oryginale, natomiast w przypadku opinii, orzeczeń 

wystarczą kserokopie tych dokumentów - kierownik placówki w każdej chwili ma prawo zażądać 

oryginału – do wglądu. 

 

§ 4  

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA 

1.  Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie otrzymanej liczby punktów.  

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki rozpatrywany będzie przez Komisje Rekrutacyjną. 

3. Warunkiem zakwalifikowania na listę podstawową i rezerwową Uczestnika projektu jest uzyskanie 

jednomyślności członków Komisji Rekrutacyjnej. W razie wskazań, zostanie zasięgnięta opinia ze szkoły, 

do której uczęszcza kandydat. Liczy się także  data i godzina wpływy formularza zgłoszenia. 

4. W przypadku skierowania dziecka do placówki przez sąd – otrzymuje ono wsparcie poza wszelką 

kolejnością. 

5. Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc- wpisane zostaną na listę 

rezerwową- w miarę wolnych miejsc będą one przyjmowane według opisanych wyżej kryteriów rekrutacji. 

6. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w sposób ciągły, przez cały okres 

trwania projektu z rotacją uczestników, oraz zachowaniem limitu 15 wychowanków. Specyfika projektu 

umożliwia przyjęcie w każdej chwili kwalifikującego się uczestnika projektu (w miarę wolnych miejsc) 

7. Po 12 miesiącach realizacji Projektu Uczestnicy zostaną poddani analizie dla oceny sytuacji uczestnika w 

zakresie dalszego zapotrzebowania na wsparcie udzielane przez Placówkę. Uczestnicy Projektu, u których 

stwierdzony zostanie brak dalszych wskazań uczestnictwa zakończa udział w Projekcie.  

8. Rekrutacja każdorazowo kończy się podpisaniem przez opiekunów osób zakwalifikowanych deklaracją 

udziału w projekcie. 

9. W ramach rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans oraz niedyskryminacji. 

W procesie rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji 

- kryteriami kwalifikującymi do udziału w projekcie (zgodnie z zasadami rekrutacji uczestników placówki 

wparcia dziennego) będą wiek oraz sytuacja życiowa niosąca ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym 

– nie natomiast płeć, rasa, wyznanie czy niepełnosprawność, które wykluczałaby z udziału w projekcie. 

 

§ 5  

ZASADY REZYGNACJI LUB WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE  

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest dobrowolna i możliwa w każdej chwili,  

z wyłączeniem uczestników skierowanych do Placówki poprzez Sąd.  

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemną (dostarczoną osobiście lub listownie) i zawierać 

powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.  

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy 

uczestników) w przypadku:  



 

 

a) nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności przekraczającej 30dni,  

b) niskiej frekwencji wynoszącej poniżej 50% w miesiącu, utrzymującej się powyżej 2 miesiący,  

c) nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa swojego i osób w jego otoczeniu, posiadania 

bądź znajdowania się pod wpływem narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, stosowania 

przemocy w stosunku do innych uczestników lub kadry merytorycznej, niszczenia sprzętu i pomocy 

wykorzystywanych podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych 

przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu).    

4. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3., rozpatrywany jest indywidualnie.  

5. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje kierownik 

OPWD  

6. Po skreśleniu z listy uczestników, jeżeli rodzic/ opiekun prawny wyrazi taką wolę, dziecko zostaje wpisane 

na listę rezerwową.  

 

§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

2. Regulamin  dostępny  jest w siedzibie Realizatora projektu, OPWD  oraz  na stronie internetowej 

www.korzenna.pl. 

3. Realizator projektu pn.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy 

Korzenna szansą na przezwyciężenie barier”.” zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

4. Nadzór nad realizacją Projektu, należy do Koordynatora Projektu. 

5. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Komisja 

Rekrutacyjna, od jej decyzji nie przysługuje odwołanie. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 : Formularz zgłoszenia dziecka do Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego 

Załącznik nr 2: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie 

Załącznik nr 3: Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 4: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych matki/ojca/opiekuna/opiekunki dziecka 

Załącznik nr 5: Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Załącznik nr 6: Oświadczenie 

Załącznik nr 7: Wykaz załączonych dokumentów 

 


