REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „ PRZYSTANEK ŚWIETLICA”
1. DANE OGÓLNE
Tytuł projektu

Przystanek Świetlica

Numer umowy

RPMP.09.02.01-12-0156/18-00

Realizatorzy projektu

Okres realizacji projektu

Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o.
pełniące rolę Lidera projektu
Fundacja „Piętrus” na rzecz wspierania rozwoju osób
z niepełnosprawnością
pełniąca rolę Partnera
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020
01.05.2019 – 30.04.2022

Kierownik projektu

Paulina Zdzieszek

Siedziba placówki
Biuro projektu

ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Nazwa programu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
I.

Założenia projektu:

1. Projekt polega na utworzeniu, wyposażeniu oraz prowadzeniu placówki wsparcia
dziennego o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym oferującej 30 miejsc wsparcia.
2. Celem placówki jest zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym, wspieranie ich
całościowego rozwoju poprzez realizację indywidualnego programu wsparcia, a także
tworzenie

warunków

sprzyjających

kształtowaniu

kompetencji

społecznych

i osobistych poprzez współpracę z rodzicami, specjalistami i odpowiednimi instytucjami.
3. Podstawy prawne funkcjonowania placówki:


ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;



statut i regulamin organizacyjny placówki.

4. Projekt skierowany jest do dzieci z trudnościami wychowawczymi, w szczególności do
dzieci doświadczających wielokrotnego wykluczenia, z całościowymi zaburzeniami
rozwoju, z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rodzin doświadczających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
5. Działania projektu obejmują dzieci zamieszkujące miasto Kraków i okoliczne powiaty.

6. W ramach projektu założono funkcjonowanie placówki od poniedziałku do piątku, a także
w niektóre soboty lub niedziele, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników.
7. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem łącznie 50 dzieci z rodzin
doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i 50
rodziców/opiekunów prawnych.
8. Zakres wsparcia obejmuje:
a) prowadzenie usług o charakterze opiekuńczym (pomoc w nauce, opieka, wychowanie,
organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań),
b) prowadzenie

indywidualnych

zajęć

specjalistycznych

(m.in.

terapeutycznych,

logopedycznych),
c) prowadzenie grupowych zajęć specjalistycznych w formie treningów (m.in. AAC,TUS),
d) prowadzenie zajęć grupowych typu dogoterapia, muzykoterapia, zajęcia na basenie,
ścianka wspinaczkowa,
e) rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności z zakresu porozumiewania się
w języku ojczystym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich,
f)

wyjazdy w formie letnisk i zimowisk,

g) cykliczne imprezy integracyjne,
h) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
9. Zakres i intensywność oferowanego wsparcia będzie dobierany indywidualnie do potrzeb
i możliwości dzieci uczęszczających do placówki.
10. Informacje o projekcie, w tym dostęp do dokumentacji projektu, dostępne są w biurze
projektu przy ulicy Oboźnej 29b w Krakowie.
ZASADY REKRUTACJI I KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW
Miejsce, w którym
będzie odbywała się
rekrutacja
Osoba prowadząca
rekrutację
Okres rekrutacji

Dostępność
dokumentów

Kraków, ul. Oboźna 29b
godziny otwarcia poniedziałek – piątek 8:00 - 16:00
kierownik placówki
Prezes Zarządu MCWR Sp. z.o.o
Informacja o prowadzonym naborze jest dostępna:
1. pod adresem: www.przystanek-szkola.pl zakładka „Przystanek
Świetlica”
2. w biurze projektu
1. biuro projektu: Kraków, ul. Oboźna 29b
2. strona www projektu pod adresem:
www.przystanek-szkola.pl/przystanek_swietlica

1. Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem zasady równości szans co do płci,
wykształcenia, pochodzenia czy wyznania. Przyjęte zasady uniemożliwiają bezpośrednią
i pośrednią dyskryminację.
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2. Udział w projekcie jest bezpłatny, a wszystkie działania są współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa
i środków własnych Małopolskiego Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. oraz
Fundacji „Piętrus”.
§2
1. Przyjęcie dziecka do Świetlicy następuje w drodze otwartej rekrutacji na wniosek
rodzica/opiekuna prawnego lub na wniosek pracownika instytucji działającej na rzecz
dziecka i rodziny, jeżeli rodzice wyrażają zgodę.
2. Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. ogłasza termin
przyjmowania zgłoszeń określając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia
naboru.
3. W wyżej wymienionym terminie zainteresowany rodzic/opiekun:


przychodzi w wyznaczonym terminie, w godzinach pracy biura projektu, przynosi ze
sobą wymagane dokumenty – zgodnie z warunkami formalnymi,



zapoznaje się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”,



wypełnia zgłoszenie i przedstawia dokumenty potwierdzające, iż spełnia wymagane
kryteria.

4. Pracownik

projektu

przyjmuje

zgłoszenie

od

kandydata,

wykonuje

kserokopie

załączanych dokumentów, udziela informacji o oferowanych działaniach i odpowiada na
ewentualne pytania.
5. Gdy w momencie wypełniania zgłoszenia kandydat nie posiada kompletu wymaganych
dokumentów możliwe jest przyjęcie wypełnionego częściowo zgłoszenia, jednak za datę
i godzinę jego wpływu uznaje się moment dostarczenia kompletu dokumentów.
§3
W ramach rekrutacji dzieci ustanawia się obligatoryjne i preferencyjne kryteria uczestnictwa.
Uczestnikiem projektu może być dziecko, które z chwilą przystąpienia do rekrutacji spełnia
następujące kryteria obligatoryjne:
kryterium

sposób weryfikacji

wiek - nie więcej niż 18 lat

oświadczenie rodzica/ opiekuna na formularzu
rekrutacyjnym
w celu potwierdzenia należy przedłożyć przykładowe,
adekwatne do przesłanki wykluczenia:
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub innej
właściwej instytucji, oświadczenie z pouczeniem o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, orzeczenie o potrzebie kształcenia

zagrożenie wykluczeniem
społecznym lub ubóstwem w
myśl poniższej definicji
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zamieszkiwanie na terenie
województwa małopolskiego
pisemna deklaracja rodzica/
opiekuna co do chęci
uczestnictwa w części oferty
dedykowanej rodzicom
zgoda rodziców/ opiekunów
prawnych na udostępnienie
danych osobowych na potrzeby
monitoringu postępu
rzeczowego w projekcie

specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności
oświadczenie rodzica/ opiekuna na formularzu
rekrutacyjnym
oświadczenie rodzica/ opiekuna na formularzu
rekrutacyjnym

oświadczenie rodzica/ opiekuna na formularzu
rekrutacyjnym

Za osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.
f)

osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób
z
niepełnosprawnościami
oraz
zasady
równości
szans
kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci
z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020;
Za wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS:
uczeń/dziecko z niepełnosprawnością – uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez
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zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej;
g) członkowie
gospodarstw
domowych
sprawujący
opiekę
nad
osobą
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na
konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby niesamodzielne; czyli osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego;
i)

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;

j)

osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k) osoby korzystające z PO PŻ.
Kandydatom spełniającym kryteria obligatoryjne przyznaje się dodatkowe punkty premiujące,
jeśli znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, t. j.:
kryterium

sposób weryfikacji

waga

dzieci lub rodziny zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia
społecznego, czyli
wykluczenia w powodu
więcej niż jednej z przesłanek

przykładowe, adekwatne do przesłanki wykluczenia:
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub
innej właściwej instytucji, oświadczenie z
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
orzeczenie o niepełnosprawności
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

1 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, orzeczenie o
niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, opinia
psychologiczna,
oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,

1 pkt

oświadczenie uczestnika z pouczeniem o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą

1 pkt

dzieci o znacznym lub
umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
dzieci z niepełnosprawnością
sprzężoną
osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym
niepełnosprawnością
intelektualną
osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi
dzieci i rodziny korzystające z
PO PŻ1

1

1 pkt

W związku z wynikającym z regulaminu konkursu zobowiązaniem do niepowielania wsparcia
udzielanego osobom objętym Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kandydaci
korzystający z tej pomocy są zobowiązani na drugim etapie rekrutacji dostarczyć zaświadczenie
wskazujące jaką pomoc otrzymali lub otrzymują w ramach programu PO PŻ oraz działań
towarzyszących.
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dzieci i rodziny zagrożone
wykluczeniem społecznym w
związku z rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
dzieci, które mają autyzm

oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

1 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, orzeczenie o
niepełnosprawności, zaświadczenie od specjalisty,
oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

1 pkt

Za każde z powyższych udokumentowanych kryteriów preferencyjnych kandydat otrzymuje 1
punkt. Maksymalnie może otrzymać 6 punktów.
Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostaje wstępna lista rankingowa.
§4
W ramach rekrutacji rodziców ustanawia się następujące kryteria obligatoryjne.
kryterium

sposób weryfikacji

rodzic bądź opiekun prawny dziecka
uczęszczającego do Placówki Wsparcia Dziennego
„Przystanek Świetlica”

oświadczenie rodzica/ opiekuna na
formularzu rekrutacyjnym

zamieszkiwanie na terenie województwa
małopolskiego
zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na
udostępnienie danych osobowych na potrzeby
monitoringu postępu rzeczowego w projekcie
zainteresowanie tematyką i zobowiązanie do
uczestnictwa w usłudze

oświadczenie rodzica/ opiekuna na
formularzu rekrutacyjnym
oświadczenie rodzica/ opiekuna na
formularzu rekrutacyjnym
oświadczenie rodzica/ opiekuna na
formularzu rekrutacyjnym

§5
1. W drugim etapie rekrutacji kandydaci zostają zaproszeni na wywiad prowadzony przez
psychologa i kierownika Świetlicy przy udziale przedstawiciela Zarządu Lidera. Wywiad
dotyka takich obszarów jak:
a) rodzaj problemów wychowawczych i ich skala,
b) trudności w sprawowaniu opieki w domu,
c) funkcjonowanie dziecka w placówce edukacyjnej,
d) sytuacja materialna i kondycja zdrowotna rodziny.
2. Biorąc pod uwagę intensywność problemów psycholog wraz z kierownikiem Świetlicy
przydzielają 0-0,5 -1 punkt za każdy z obszarów wymienionych w § 5 pkt 1.
3. Punkty uzyskane w pierwszym i drugim etapie rekrutacji podlegają zsumowaniu.
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4. Ostatnim etapem rekrutacji jest stworzenie ostatecznej listy uczestników projektu oraz
podpisanie z nimi deklaracji uczestnictwa w projekcie „Przystanek Świetlica”.
5. W przypadku większej chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku tej
samej liczby punktów będzie liczył się termin złożenia formularza rekrutacyjnego.
6. Nabór uzupełniający przewiduje się w sytuacji rezygnacji któregoś z uczestników.
7. Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni drogą pocztową lub telefonicznie.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
§6
1. W przypadku zakwalifikowania się dziecka i rodzica na zajęcia prowadzone przez
Świetlicę rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek podpisać deklarację uczestnictwa
w projekcie „Przystanek Świetlica” oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział dziecka i rodzica w projekcie.
3. Uczestnicy projektu mają prawo do:


udziału we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia,



złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług,



dostępu do własnej dokumentacji prowadzonej na potrzeby projektu,



wyrażenia

opinii

o

prowadzonych

działaniach

w

bieżących

kontaktach

z pracownikami projektu.
4. Dodatkowe obowiązki uczestników:


wypełnienie dokumentów służących bezpośrednio realizacji, monitoringowi i ewaluacji
projektu np. wypełniania ankiet ewaluacyjnych,



przestrzeganie regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Przystanek Świetlica”,



systematyczne uczestniczenie w zajęciach,



przestrzeganie zasad określonych w regulaminie organizacyjnym oraz statucie
Świetlicy.
NIEOBECNOŚĆ I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§7

1. O nieobecności na zajęciach organizowanych przez Świetlice rodzice/opiekunowie
prawni powinni poinformować osobiście lub telefonicznie kierownika Świetlicy albo
wychowawcę.
2. O rezygnacji ze świadczeń Świetlicy i udziału w projekcie, rodzice winni niezwłocznie
poinformować kierownika Świetlicy w formie pisemnej.
3. Dziecko zostaje skreślone z listy uczestników Świetlicy w przypadku:
a) notorycznego nieprzestrzegania obowiązków uczestnika Świetlicy,
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b) zachowywania się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu
i życiu innych uczestników i pracowników Świetlicy,
c) dopuszczania się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszanie,
d) sporadycznego,

nieregularnego

uczęszczania

do

Świetlicy

oraz

nieusprawiedliwianych przez rodzica nieobecności.
4. Skreślenia z listy uczestników Świetlicy dokonuje kierownik Świetlicy.
5. Po zawiadomieniu rodziców o skreśleniu dziecka z listy uczestników rodzice mogą
odwołać się do Zarządu MCWR Sp. z o.o w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej z uzasadnieniem.
6. Zarząd, po zasięgnięciu opinii kierownika Świetlicy, wychowawców, specjalistów
pracujących z dzieckiem, podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub anulowaniu skreślenia
z listy uczestników projektu w terminie 14 dni od otrzymania odwołania.
7. Decyzja podjęta przez Zarząd jest ostateczna.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Złożenie dokumentów, o których mowa w § 3, § 4, § 6 jest równoznaczne z zapoznaniem
się i akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Realizator projektu ma prawo do zmiany Regulaminu, wprowadzenia dodatkowych
postanowień.
3. Sytuacje sporne związane z uczestnictwem w projekcie rozstrzyga kierownik Świetlicy.
Regulamin został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Katarzynę Szczerbik.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – formularz kandydata - dziecko
Załącznik nr 2 – formularz kandydata – rodzic
Załącznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa w projekcie - dziecko
Załącznik nr 4 – deklaracja uczestnictwa w projekcie – rodzic
Załącznik nr 5 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 6 - oświadczenie o zagrożeniu wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
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