
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

pt.: „Razem możemy więcej - utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych 

w Gminie Tomice” 

 

współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania: 9.2 Usługi społeczne 

i zdrowotne poddziałania: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa we wsparciu 

przewidzianym w projekcie pt.: „Razem możemy więcej - utworzenie trzech placówek 

opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”. 

2. Udział we wsparciu jest bezpłatny. 

3. Realizator projektu, którym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, obejmuje 

swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki Gminy Tomice. 

II. Cel projektu 

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz 

wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 

dzieci (50dz,70ch), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (1dz,2ch), 7 dzieci (1dz,6ch) ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 80 dzieci (30dz. 50ch) z rodzin dysfunkcyjnych, 12 dzieci (6dz. 

6ch) z rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz ich rodziców tj. 60 os,(45 K,15 M), 

poprzez utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego (zw. Dalej PWD) w gminie Tomice tj. 2 PWD 

w Tomicach oraz 1 w Woźnikach, organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb 

dzieci, oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych w terminie do 31.05.2023r. 

 

III. Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest do 100 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, tj. do 120 dzieci (50dz,70ch) w wieku 6-18 lat oraz do ich 60 

rodziców (45 K, 15 M). 

2. Wnioskodawca obowiązuje się do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy 

społecznej oraz organizacji  partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa 

w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, o prowadzonej rekrutacji, a także 

do niepowielania wsparcia, które uczestnik otrzymał lub otrzymuje w ramach działań 

towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

3. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą zostać osoby spełniające  określone kryteria 

rekrutacji. 

4. W PWD będzie prowadzona dokumentacja indywidualna każdego uczestnika oraz 

dokumentacja zbiorowa placówki. 

5. Rekrutacja rodziców odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym 

zasady równości płci i niedyskryminacji. 

  



 
IV. Kryteria rekrutacji: 

1. Kryteria formalne - obligatoryjne: 

• dzieci i młodzież do 18 roku życia- na podst. numeru PESEL 

• dzieci z terenu gminy- na podst. adresu zamieszkania; 

• nie korzystanie z innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 

2014 - 2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestników proj. są tego samego 

rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika proj. (weryfikacja: 

oświadczenie) - na podst. oświadczenia.  

• oświadczenie o stałym, regularnym uczestnictwie dzieci i młodzieży w zajęciach placówki 

oraz zaplanowanych terapiach. 

 

2.  Preferencje rekrutacyjne: 

W ramach projektu wsparciem w pierwszej kolejności należy objąć: 

• dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego  rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek -na podstawie  zaświadczenia z GOPS, 

• dzieci ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , na podstawie 

orzeczeń, 

• dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby. z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całkowitym zaburzeniem rozwoju (na 

podst. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - na podstawie 

orzeczenia,) 

• osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, o ile zakres działalności  nie będzie powielał 

wsparcia z PPOŻ -na podst. zaświadczenia 

• osoby z rodzi lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym w 

związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  na l.2014-2020. -na podstawie danych 

adres. 

 

3. Kryteria dodatkowe: 

• dzieci z problemami wychowawczymi – na podstawie opinii poradni/wychowawcy – 2 pkt 

• dzieci z SPE, na podstawie opinii poradni/wychowawcy/pedagoga – 2 pkt 

• dzieci z rodzin, w których rodzice są bezrobotni – na podstawie oświadczenia – 1 pkt 

 

IV.  Proces rekrutacji 

1) Zakłada się rekrutację ciągłą w trakcie funkcjonowania PWD polegającą na przyjmowaniu 

formularzy w miesięcznych cyklach. Pierwszy cykl zostanie przeprowadzony we wrześniu 

2020r. 

2) Za proces rekrutacji odpowiedzialna będzie Kierownik GOPS oraz asystent rodziny lub/i 

wychowawca. 

3) Sposób rekrutacji jest dostosowany do potrzeb grupy docelowej, z poszanowaniem tajemnicy, 

dyskrecji i godności kandydatów, z zachowaniem zasady równości płci  i  niedyskryminacji. 

4) Przebieg procesu rekrutacji: 

a. osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia 

dokumentacji rekrutacyjnej określonej przez Realizatora,  osobiście lub za 

pośrednictwem innych osób w biurze projektu lub w PWD, a po zakwalifikowaniu do 



 
projektu jest zobligowana do podpisania odpowiednich zgód i dokumentów 

wymaganych umową o dofinansowanie projektu; 

b. po złożeniu dokumentacji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna w składzie  kierownik 

placówki oraz wychowawca/specjalista dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika 

projektu pod względem spełniania kryteriów grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do 

osób preferowanych do objęcia wsparciem,  

c. wszystkie kryteria preferencyjne wskazane w Regulaminie są równomierne. Dopiero 

po weryfikacji każdego z nich można wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria, jednak 

kryteria dodatkowe nie mogą zadecydować o udziale w projekcie z pominięciem 

kryteriów formalnych. 

d. po zakwalifikowaniu do projektu zostanie opracowany indywidualny plan wsparcia, 

który określi także czy uzasadnione jest także objęcie  wsparciem członków rodziny 

dziecka.   

e. członkowie rodzin (niekoniecznie tylko rodzice) lub opiekunowie będą mogli uzyskać 

wsparcie psychologiczne  w  ramach projektu. W zależności od sytuacji dziecka i 

rodziny mogą być wskazane zajęcia indywidualne dla członków rodziny lub zajęcia 

razem z dzieckiem. 

f.  Kandydat, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze względu na wyczerpanie się 

limitu miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę rezerwową. Z listy 

rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane będą do projektu osoby preferowane 

do objęcia wsparciem, które otrzymały  największą sumaryczną ilość punktów, które 

potwierdzą chęć uczestnictwa w projekcie.  

g. W trakcie uczestnictwa w projekcie dopuszcza się wcześniejsze zakończenie udziału w 

Projekcie przez Uczestnika. 

 

V. Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2021r. i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

 

  Tomice,  dnia 26-11-2021r. 

 

                                                                                            

 


