Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”
§ 1.
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu
pt: „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”, nr WND-RPDS.09.02.04-020003/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, numer i nazwa Osi priorytetowej:
9 Włączenie społeczne, numer i nazwa Działania: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych, numer i nazwa Poddziałania: 9.2.4: Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych - ZIT AW, zwanego w dalszej części regulaminu „projektem”.
2. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce.
3. Realizatorem projektu w imieniu Gminy Miasta Boguszów-Gorce, jest:
 w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r. Miejski Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół w Boguszowie-Gorcach.
 w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.08.2019 r. Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach.
4. Projekt realizowany jest w terminie od 01.12.2016 r. do 31.08.2019 r. w tym bezpośrednia
realizacja zajęć w świetlicach w okresie od stycznia 2017 do lipca 2019.
5. Projekt będzie realizowany w następujących Świetlicach Środowiskowych (placówkach
wsparcia dziennego):
1) Świetlica Środowiskowa Nr 1, ul. Staszica 5, 58 – 371 Boguszów – Gorce,
2) Świetlica Środowiskowa Nr 2, ul. Reymonta 4, 58 – 372 Boguszów – Gorce,
3) Świetlica Środowiskowa Nr 3, ul. Szkolna 2, 58 – 370 Boguszów – Gorce,
4) Świetlica Środowiskowa Nr 4, ul. Żeromskiego 17, 58 – 372 Boguszów – Gorce.
6. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans życiowych dzieci z Boguszowa-Gorc
z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez dostarczenie im
wysokiej jakości usług społecznych w ramach wskazanych w ust. 5 placówek wsparcia
dziennego.
7. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 120 dzieci poprzez:
1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (pomoc w nauce, organizacja czasu
wolnego, rozwój zainteresowań) we wszystkich wskazanych w ust. 5 Świetlicach
Środowiskowych;
2) dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic w formie bułki-kanapki we wszystkich
wskazanych w ust. 5 Świetlicach Środowiskowych;
3) rozszerzenie oferty programowej świetlic o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
informatyczne i język angielski we wszystkich wskazanych w ust. 5 Świetlicach
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Środowiskowych;
rozszerzenie oferty programowej świetlic o zajęcia specjalistyczne takie jak: grupowe
zajęcia socjoterapeutyczne, trening zastępowania agresji, indywidulane zajęcia
z psychologiem we wszystkich wskazanych w ust. 5 Świetlicach Środowiskowych;
prowadzenie działań mających na celu aktywizacje rodziców/opiekunów oraz ich
integrację z dziećmi:
organizacja Klubów Rodzica i Dziecka w Świetlicach Środowiskowych Nr 3 i Nr 4
– w ramach klubów przewiduje się otwarte spotkania rodziców i dzieci pod okiem
specjalistów psychologa i logopedy (dyżury 2 x w miesiącu po 2 godz.). W godzinach
działania Klubu rodzic będzie mógł skorzystać z indywidualnej porady, porozmawiać
z innymi rodzicami i pobawić się dziećmi z wykorzystaniem gier i zabawek edukacyjnych
znajdujących się w świetlicy;
zorganizowanie wspólnych wyjść/imprez integracyjnych (2 x na rok) we wszystkich
wskazanych w ust. 5 Świetlicach Środowiskowych;
włączenie rodziców/opiekunów jako wolontariuszy w działania na rzecz świetlic we
wszystkich wskazanych w ust. 5 Świetlicach Środowiskowych.
Przewiduje się, że wsparciem, o którym mowa w pkt. 5) zostanie objętych minimum
80 rodziców/opiekunów prawnych.
§2
Uczestnicy projektu

1. Projekt skierowany jest do 120 dzieci i młodzieży zamieszkałych na ternie Gminy
Boguszów-Gorce w wieku od 6 do ukończenia 15 lat wymagających wsparcia w ramach
prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce placówek wsparcia dziennego
(Świetlic Środowiskowych) ze względu na zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w szczególności do:
a) dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale
3 pkt 13 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”
(niniejszy wykaz stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu),
b) osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),
pod warunkiem, że 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,
c) dzieci i młodzieży skierowanych do placówek wsparcia dziennego przez kuratorów
sądowych lub społecznych.
2. Drugą grupą osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu są
rodzice/opiekunowie dzieci biorących udział w projekcie minimum 80 osób.
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§3
Zasady i warunki rekrutacji
1. Informacja o rekrutacji do projektu zostanie przekazana do prowadzonych przez Gminę
Boguszów-Gorce szkół, Świetlic Środowiskowych, Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boguszowie-Gorcach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.
2. Rekrutacji dzieci do poszczególnych Świetlic Środowiskowych na poszczególne lata
szkolne dokonają Komisje Rekrutacyjne składające się z wychowawcy danej świetlicy,
pracownika socjalnego lub asystenta rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w BoguszowieGorcach pracującego w dzielnicy, w której usytuowana jest dana świetlica oraz pedagoga
szkolnego ze szkoły w obwodzie, której znajduje się świetlica. W skład Komisji
Rekrutacyjnej może również wejść koordynator projektu.
3. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona na poszczególne lata szkolne tj. na rok szkolny
2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 w następujących terminach:
1) rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 – w okresie XII 2016 - I 2017 przy czym deklaracje
uczestnictwa będą zbierane w okresie od 15.12.2016 r. do 05.01.2017 r.;
2) rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 – w okresie VIII 2017 - IX 2017 przy czym
deklaracje uczestnictwa będą zbierane w okresie od 14.08.2016 r. do 05.09.2017 r.;
3) rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 – w okresie VIII 2018 - IX 2018 przy czym
deklaracje uczestnictwa będą zbierane w okresie od 14.08.2016 r. do 05.09.2017 r.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie deklaracji uczestnictwa
po terminach wskazanych w ust.2 pkt. 1), 2), 3).
5. W roku szkolnym 2016/2017 w trakcie, którego zostanie wdrożony projekt (styczeń 2017)
zostanie dokonana rekrutacja uzupełniająca na dodatkowe 10 miejsc utworzonych
w ramach projektu w Świetlicy Środowiskowej Nr 3 oraz dodatkowe 10 miejsc
utworzonych w Świetlicy Środowiskowej Nr 4. Pozostałe dzieci, przyjęte do Świetlic
Środowiskowych przed rozpoczęciem projektu na rok szkolny 2016/2017 będą mogły
kontynuować udział w zajęciach do końca roku szkolnego 2016/2017 pod warunkiem
złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych.
6. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 zostanie dokonana rekrutacja na łącznie 80
miejsc w placówkach wsparcia dziennego w tym:
 15 miejsc w Świetlicy Środowiskowej Nr 1,
 15 miejsc w Świetlicy Środowiskowej Nr 2,
 25 miejsc w Świetlicy Środowiskowej Nr 3,
 25 miejsc w Świetlicy Środowiskowej Nr 4.
7. Osoby, które brały udział w projekcie w jednym roku szkolnym będą mogły brać udział
w projekcie w kolejnym roku szkolnym.
8. Kwalifikacja dzieci w poszczególnych latach szkolnych do udziału w zajęciach
specjalistycznych – socjoterapii i treningu zastępowania agresji zostanie dokonana na
podstawie diagnozy przeprowadzonej przez psychologa dyżurującego w poszczególnych
świetlicach.
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9. Rekrutacja do projektu zostanie dokonana na podstawie podpisanych przez
rodziców/opiekunów prawnych deklaracji uczestnictwa, których wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu oraz na podstawie rozeznania sytuacji rodzin
poszczególnych dzieci (informacje ze szkół, OPS itp.).
10. Warunkiem przyjęcia do projektu będzie złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
11. W przypadku gdy liczba osób, które złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie będzie
większa od liczby dostępnych miejsc w poszczególnych świetlicach, w pierwszej
kolejności do udziału w projekcie będą przyjmowane osoby, który osiągnęły najwyższą
liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryteriami rekrutacji, o których mowa w § 4.
12. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listy rezerwowe w kolejności zgodnej z osiągniętą
punktacją.
13. W sytuacji rezygnacji lub skreślenia danej osoby z udziału w projekcie, do projektu
zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością z listy, o której mowa
w ust. 12.
14. W przypadku dostępności miejsc do projektu mogą zostać przyjęte osoby niespełniające
kryteriów, o których mowa w § 4, potrzebujące wsparcia placówek wsparcia dziennego
z innych uzasadnionych przyczyn (np. problemy w nauce, problemy z zachowaniem,
zdarzenia losowe w rodzinie itp.).
§4
Kryteria rekrutacji
Określa się następujące kryteria rekrutacji do projektu, liczbę punktów oraz dokumenty
niezbędne do ich potwierdzania.
Lp.

1

2

3

Kryterium
Spełnianie jakiejkolwiek przesłanki, o której mowa w rozdziale 3 pkt
13 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2012” za wyjątkiem
przesłanki dotyczącej korzystania z PO PŻ - załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 (PO PŻ), o ile, zakres wsparcia projektu nie powiela działań,
które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ
w ramach działań towarzyszących.
Skierowanie do świetlicy przez kuratora sądowego lub społecznego.

Liczba
punktów

Dokumenty
niezbędne do
potwierdzenia
kryteriów

3 pkt
za każdą
przesłankę

Oświadczenie
w deklaracji
uczestnictwa.

5 pkt

Oświadczenie
w deklaracji
uczestnictwa.

5 pkt

Kserokopia
dokumentu
potwierdzającego
skierowanie.
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§5
Obowiązku uczestnika projektu.
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1) systematycznego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach projektu tj. zajęcia
świetlicowe, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe informatyczne i język angielski
oraz zajęcia specjalistyczne;
2) podpisywania lub/i wypełniania dokumentów potwierdzających udział w projekcie oraz
dokumentów związanych z monitoringiem i ewaluacją działań projektowych.
2. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest do:
1) dołożenia wszelkich starań, by dziecko regularnie i punktualnie uczęszczało na zajęcia;
2) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach;
3) podpisywania lub/i wypełniania dokumentów związanych z monitoringiem i ewaluacją
udziału dziecka w projekcie.
3. Rodzic/ opiekun prawny biorący udział w działaniach skierowanych do rodziców,
o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 5) regulaminu zobowiązany jest do:
1) złożenia dokumentów niezbędnych do objęcia działaniami projektowymi;
2) podpisywania lub/i wypełniania dokumentów potwierdzających udział w projekcie oraz
dokumentów związanych z monitoringiem i ewaluacją działań projektowych, w których
brał udział.
§6
Zakończenie uczestnictwa w projekcie w trakcie roku szkolnego.
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko
w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział
uczestnika w projekcie.
2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego.
3. Uczestnik projektu zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na co najmniej 50 % zajęć w świetlicy
w danym miesiącu.
4. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta
ostatecznego z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy
rezerwowej, o której mowa w § 3 ust. 12 niniejszego regulaminu.
§7
Osoby niepełnosprawne w projekcie
1. Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w projekcie traktowane jest priorytetowo.
2. W sytuacji udziału w projekcie dziecka niepełnosprawnego planuje się doposażenie danej
świetlicy zgodnie z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności danego dziecka oraz
podjęcie działań mających na celu ułatwienie dostępności udziału w zajęciach w ramach
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projektu.
3. Świetlica Środowiskowa Nr 3 przy ul. Szkolnej 2 w Boguszowie-Gorcach, przystosowana
jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
§8
Pozostałe postanowienia
1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji projektu.
2. Gmina Miasto Boguszów-Gorce zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu
w każdym czasie.
3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Aktualna treść Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępna jest w Biurze
Projektu (Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce - pokój 303).
5. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje
odwołanie.
6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu (Plac Odrodzenia 1, 58-370
Boguszów-Gorce - pokój 303), w Świetlicach Środowiskowych, o których mowa w § 1
ust.5, na stronie internetowej Boguszowa-Gorc (www.boguszow-gorce.pl) oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Boguszowie-Gorcach (www.bip.mzeas.boguszow-gorce.pl)
7. Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie projektu
jest Koordynator Projektu – Agnieszka Zdeb tel. 74 8449-311 wew.52.
8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące wytyczne i zasady
w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014 – 2020.

Z up. BURMISTRZA
Dyrektor Miejskiego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Boguszowie-Gorcach

Marian Pierzynka

Boguszów-Gorce, 12 grudnia 2016 r.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik Nr 1 – Deklaracja uczestnictwa;
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu;
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz przesłanek wykluczenia społecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 13
„Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020”.
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