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REGULAMIN REKRUTACJI  

Uczestników Projektu pn. “Mali giganci II” w Brzeźnicy 

 
§ 1.  

INFORMACJE WSTĘPNE 
  

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. “Mali giganci 

II” w ramach którego celem jest zwiększenie liczby miejsc w  Placówce Wsparcia 

Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice, 

Tłuczań, Marcyporęba oraz Łączany oraz rozszerzenie oferty wsparcia w już istniejących 

miejscach. 
 
2. Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 30 czerwca 

2023 roku na podstawie umowy o dofinansowanie Nr. RPMP.09.02.01-12-0670/19  
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.   
5. W ramach projektu założono objęcie wsparciem co najmniej 370 dzieci i młodzieży 

oraz 50 rodziców/opiekunów w ramach prowadzonej Placówki.  
6. Placówka będzie prowadzone w połączonych formach: opiekuńczej oraz specjalistycznej. 

7. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w turach, w każdym roku trwania projektu. W 

każdym roku zostanie utworzona lista potencjalnych Uczestników, z której zostaną 

wybrane osoby zgodnie z kryteriami określonymi poniżej oraz ich kwalifikacja.    
8. Realizacja projektu obejmuje teren Gminy Brzeźnica. 
 
 

§ 2.  
WYJAŚNIENIE POJĘĆ 
  

1. Projekt – projekt pn. “Mali giganci II” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.  
2. Beneficjent Projektu – Gmina Brzeźnica.  
3. Realizator Projektu – Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w Bieczu. 

4. Podmiot prowadzący Placówkę – Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w Bieczu. 

5. Rekomendacje – Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na 

terenie Małopolski, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 253/2017 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. 
 
6. Uczestnik – dziecko/młodzież do 18 roku życia spełniająca kryterium grupy docelowej, 

jego rodzice/opiekunowie prawni, zakwalifikowani do udziału w Projekcie, którym 

udzielono wsparcia w ramach Projektu.  
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7. Zespół Projektowy – zespół zarządzający Projektem powołany Uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia NOWA PERSPEKTYWA oparty na strukturach Stowarzyszenia: Kierownik 

Projektu, Koordynator Projektu oraz Specjalista ds. rozliczeń. 
  
8. Komisja Rekrutacyjna – należy przez to rozumieć zespół, w skład którego wchodzą 

minimum 3 osoby, weryfikujące dokumenty i zatwierdzający listę osób 

zakwalifikowanych.  
9. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.  
10. Placówka – Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Brzeźnicy wraz  

z 5 filiami w miejscowościach: Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Łączany oraz 

Marcyporęba. 

 

§ 3. 
 

KRYTERIA UCZESTNICTWA 
  

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca kryteria formalne: 

➢ wiek dziecka/młodzieży do 18 lat - weryfikacja na podstawie PESEL; 

➢ zamieszkanie na terenie gminy Brzeźnica, w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. osoby, 

zamieszkujące, uczące się i pracujące na terenie Gminy Brzeźnica - weryfikacja na 

podstawie oświadczenia potencjalnego uczestnika; 

➢ zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potwierdzone  oświadczeniem 

w formularzu zgłoszeniowym, zaświadczeniem z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej lub innej instytucji (m.in. Kurator Sądowy, Placówki Służby Zdrowia, 

organu orzeczniczego). 

2. Kryteria rekrutacyjne dodatkowo punktowane występujące w rodzinie: 

➢ trzy lub więcej powodów zagrożenia wykluczeniem społecznym – 3 pkt, 

➢ dwa powody zagrożenia wykluczeniem społecznym – 2 pkt, 

➢ jeden powód zagrożenia wykluczeniem społecznym – 1 pkt, 

➢ posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu niepełnosprawności 

intelektualnej – 4 pkt, 

➢ posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 3 pkt, 

➢ posiadanie orzeczenia z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 3 pkt, 

➢ posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2 pkt, 

➢ posiadanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności – 1 pkt, 

W przypadku posiadania orzeczenie kwalifikującego do dwóch w/w grup punkty 

sumuje się. 

➢ rodzina niepełna – 0,5 pkt, 

➢ osoby korzystające z PO PŻ – 1 pkt, 

➢ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 

obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014 -2020 – 1 pkt. 

3. Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie otrzymanej liczby punktów. 
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4. Uczestnik spełniający wszystkie wymogi zostanie przez Komisję Rekrutacyjną wpisany na 

listę uczestników projektu/listę rezerwową. 

5. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do formularza zgłoszeniowego 

(załącznik do niniejszego Regulaminu) 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 

formularza zgłoszeniowego niezbędnych dokumentów źródłowych, które będą 

potwierdzały spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji i zwiększą jego szanse na 

udział w Projekcie. W zależności od zaistniałej sytuacji problemowej będą to: 

➢ dokumentacja uzyskana z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, 

➢ zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że rodzice lub opiekunowie dziecka 

pozostają w ewidencji bezrobotnych albo osób poszukujących pracy, 

➢ zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w przypadku dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej), 

➢ opinia pracownika socjalnego/asystenta rodziny. 

 

§ 4.  
ZASADY REKRUTACJI I KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW 

  
1. Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie otrzymanej liczby punktów. 

2. Formularz zgłoszeniowy o przyjęcie dziecka do placówki rozpatrywany będzie przez 

Komisję Rekrutacyjną. 

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby Uczestników niż planowano, zostanie utworzona 

lista rezerwowa, z której w przypadku rezygnacji Uczestnika lub przerwaniu udziału  

w Projekcie zostaną zrekrutowane kolejne osoby. 

4. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości osób niż założono będą prowadzone działania 

promocyjno-informacyjne w celu uzupełnienia rekrutacji. 

5. W ramach rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans oraz niedyskryminacji. 

 

§ 5. 
ZASADY REZYGNACJI LUB WYKLUCZENIA  

Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

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

4. Uczestnik Projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy 

uczestników) w przypadku: 

➢ nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 30 dni, 

➢ niskiej frekwencji wynoszącej poniżej 20% w miesiącu, utrzymującej się powyżej  

3 miesiące, 
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➢ 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 nie stosowania się do poleceń 

wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację Projektu (dotyczy zakresu 

realizacji Projektu). 

5. Każdy przypadek wymieniony w ust. 4., rozpatrywany będzie indywidualnie. 

6. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy Uczestników) 

podejmuje Komisja Rekrutacyjna, na wniosek wychowawcy. 

 

 

§ 6  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1. Relizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Komisja Rekrutacyjna wraz z Kierownikiem Placówki, od ich decyzji nie przysługuje 

odwołanie.  
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora Projektu.  
 
 
 

  

 
Załączniki: 

1. Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego. 

2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w Projekcie. 

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych matki/ojca/opiekuna/opiekunki dziecka. 

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

6. Oświadczenie dotyczące odbioru dziecka. 

7. Oświadczenie o rezygnacji. 

8. Formularz zgłoszeniowy rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Deklaracja udziału w projekcie. 

10. Oświadczenie Uczestnika Projektu. 

 

 

 

 


