Projekt
„Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie
„Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ”
realizowanym przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
i Fundacją "W Człowieku Widzieć Brata"
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX
Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT.

§1
SŁOWNIK POJĘĆ
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Projekt – należy przez to rozumieć Projekt „Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ” nr
RPLD.09.02.02-10-A028/20, realizowany przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" i Fundacją "W
Człowieku Widzieć Brata" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.2 Usługi
społeczne i zdrowotne - ZIT.
2. Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty
rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu.
3. Uczestnik/czka projektu – osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie w wyniku
procesu rekrutacji zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyjętymi kryteriami uczestnictwa.
4. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
5. Biuro Projektu – mieści się w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9.
6. Osoba zamieszkała na terenie Łodzi – należy przez to rozumieć osobę zamieszkałą na
obszarze Łodzi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
7. Rodzic - ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów
prawnych dziecka.
8. Świetlica - placówka wsparcia dziennego działająca na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w formie opiekuńczospecjalistycznej w szczególności: organizująca zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne,
korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne; realizująca indywidualny program
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korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię
pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie.

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01.03.2021 r. do 31.08.2023 r. kompetencji
kluczowych u 50 osób (40K10M) z grupy dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem
społecznym z terenu Łodzi w ramach działalności nowo utworzonej placówki wsparcia dziennego.
2. Okres realizacji: 01.03.2021r. – 31.08.2023r.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§3
ZAKRES I ORGANIZACJA WSPARCIA
W ramach projektu, każdy uczestnik/czka będą mieli zapewnione: opiekę wychowawców, zajęcia z
psychologiem, socjoterapię, zajęcia kształcące kompetencje cyfrowe, edukację przyrodniczą i
ekologiczną, zajęcia rozwijające kompetencje kulturowe, możliwość skorzystania z korepetycji (język
angielski, język polski oraz przedmioty ścisłe). Świetlica zapewni uczestnikom gorący posiłek i
podwieczorek. Program obejmuje również wycieczki przyrodnicze i wyjścia do instytucji kultury.
Działalność placówki przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży.
Wsparcie realizowane w ramach Projektu jest skierowane do dzieci w wieku 6-17 lat zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru Łodzi.
W ramach projektu wsparciem świetlicy objęte zostaną dzieci spełniające kryteria uczestnictwa.
Formy wsparcia świadczone będą zgodnie z założeniami projektu oraz Regulaminem i Statutem
świetlicy.
Świetlica czynna będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00 (w
miesiącach wakacyjnych – 8:00-16:00) oraz w wybrane weekendy w miesiącu.
Koszty związane z uczestnictwem dziecka w projekcie będą finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego do dnia 31 sierpnia 2023 r.
Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się i
zaakceptowania postanowień:
1)
2)

niniejszego Regulaminu;
Statutu i Regulaminu świetlicy.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Świetlica zapewnia miejsca dla 20 osób (w podziale na płeć 16K/4M) w wieku 6-17 lat zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru Łodzi.
2. W Projekcie mogą wziąć udział jedynie dzieci, których rodzic, wyraził chęć udziału w Projekcie, złożył
wymagane dokumenty rekrutacyjne.
3. Uczestnikiem Projektu może zostać dziecko spełniające łącznie poniższe kryteria podstawowe:
1) zamieszkuje na terenie Łodzi - weryfikowane na podstawie danych z kwestionariusza
rekrutacyjnego (załącznik nr 1),

2

Projekt
„Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2) jest w wieku od 6 do 17 roku życia - weryfikowane na podstawie danych z kwestionariusza
rekrutacyjnego (załącznik nr 1),
3) jest zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tj. jego rodzina korzysta ze świadczeń
pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub
kwalifikuje się do objęcia pomocą, a więc spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych
w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub
korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
- jeden z powyższych wymogów, w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika, będzie
weryfikowany na podstawie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie jednej z
przesłanek art.7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. U osób spełniających podstawowe kryteria udziału w projekcie, przeprowadzona zostanie także
ocena następujących kryteriów premiujących:
1) miejsce zamieszkania na obszarze rewitalizacji społecznej określonym w Gminnym
Programie Rewitalizacji miasta Łodzi – 5 pkt;
2) rodzice/opiekunowie prawni biorą/brali udział w projektach aktywizacji społeczno-zawodowej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 - 5 pkt.
W przypadku spełnienia więcej niż jednego ze wskazanych wyżej kryteriów, punktacja podlega
sumowaniu.
5. O kolejności kwalifikowania dzieci do projektu po spełnieniu kryteriów podstawowych będzie
decydowała najpierw punktacja wynikająca z kryteriów premiujących, następnie ustalona we wniosku
o dofinansowanie proporcja udziału kobiet i mężczyzn w stosunku 16K/4M, a w przypadku sytuacji
wymagającej dalszych rozstrzygnięć – data złożenia kwestionariusza rekrutacyjnego.
6. Spośród osób, które spełnią kryteria podstawowe zostanie sporządzona lista rankingowa. Do udziału
w projekcie kwalifikowane będą kolejne osoby z listy. Osoby z dalszych miejsc utworzą grupę
rezerwową i będą miały możliwość zakwalifikowania się do projektu w przypadku zakończenia
udziału przez którąś z osób pierwotnie zakwalifikowanych.
7. Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 14.05.2021r., dalsza rekrutacja ze względu na prawdopodobną
rotację uczestników będzie miała charakter ciągły przez cały okres trwania projektu.
8. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do Projektu jest złożenie w biurze Projektu, czynnym w dni
robocze w godzinach od 14:00 do 17:00, czytelnie i kompletnie wypełnionych dokumentów
rekrutacyjnych zawierających:
1) kwestionariusz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu);
2) zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów podstawowych i premiujących,
w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika.
9. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej
Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani pod adresem https://spoleczniezaangazowani.pl
10. Kwalifikacji uczestników do projektu dokona komisja rekrutacyjna w składzie: prezes/ka
Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, kierownik świetlicy.
11. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół ze swojego posiedzenia/posiedzeń.
12. Informacje o warunkach rekrutacji zostaną upublicznione na stronie internetowej stowarzyszenia.
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13. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (brak załączników, niewypełnione
pola formularzy, brak podpisów rodzica kandydata/ki) będzie istniała możliwość uzupełnienia braków
formalnych. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie zgłoszenie zostanie
odrzucone na etapie oceny formalnej.
14. Osoby, które spełniły wszystkie podstawowe kryteria rekrutacji, a nie zakwalifikowały się ze
względu na brak miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
15. Kwalifikowalność kandydata/ki badana jest na dzień złożenia wymaganych dokumentów.
16. O zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Projekcie rodzic zostanie poinformowany pisemnie lub
telefonicznie.
17. Po zakończeniu rekrutacji rodzice uczestników będą zobowiązani do złożenia karty zgłoszenia
dziecka oraz dokumentów projektowych.
§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
1. Rodzic uczestnika/czki Projektu ma prawo do:
1) zgłaszania uwag dotyczących przewidzianych działań w ramach Projektu.
2)

uczestnictwa w Projekcie w formach przewidzianych dla rodziców tj. konsultacje z
psychologiem i wychowawcami, dostęp do komputera i Internetu na potrzeby korzystania z
publicznych usług (m. in. e-puap, e-zus, e-urząd, e-dziennik, e-pacjent), udział w niektórych
wycieczkach.

rezygnacji z udziału w Projekcie dziecka na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do
kierownika świetlicy.
2. Rodzic uczestnika/czki Projektu zobowiązany jest do:
1) informowania o nieobecnościach dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka w
świetlicy.
3)

2)

niezwłocznego informowania o zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach
mogących mieć wpływ na poprawną realizację Projektu.

3) wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i danych dziecka do celów
związanych z realizowanym Projektem, w tym również na wykorzystanie wizerunku
uczestnika i jego dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych.
4) przestrzegania Regulaminu i Statutu świetlicy oraz zaleceń i komunikatów wydawanych przez
kierownika świetlicy.
3. Uczestnik/czka mogą zostać skreśleni z listy uczestników Projektu w przypadku:
nieprzestrzegania Statutu i Regulaminu świetlicy, niniejszego Regulaminu uczestnictwa oraz
zaleceń i komunikatów wydawanych przez kierownika świetlicy.
2) nieusprawiedliwionej nieobecności ponad 14 dni.
3) braku współpracy rodzica dziecka z personelem świetlicy w zakresie świadczonej opieki nad
dzieckiem.
4. Na podstawie zweryfikowanych informacji potwierdzających faktyczne złamanie przez daną osobę
postanowień niniejszego Regulaminu, decyzję o wykreśleniu uczestnika/czki Projektu z listy może
samodzielnie podjąć kierownik świetlicy.
1)
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§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez okres realizacji projektu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie
poinformuje zainteresowanych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Załącznik:
1. Formularz rekrutacyjny.
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