
                    Limanowa, 3 czerwca 2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
uczestników projektu pn. Utworzenie placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-

socjoterapeutycznej w Limanowej

utworzonej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020- w zakresie  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.

§ 1.
Informacje Ogóle

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie pn.: Utworzenie
placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej w Limanowej

2. 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. 

3. W ramach projektu powstanie placówka wsparcia dziennego w powiecie limanowskim.
Projekt  realizowany  jest  w  okresie  od  dnia  1  czerwca  2019  roku  do  dnia  31  maja
2022 roku. 

4. Realizacja projektu obejmuje powiat limanowski.

5. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu.

§ 2.
Wykaz skrótów i definicji

1. Projekt  –  projekt  pn.  Utworzenie  placówki  opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-
socjoterapeutycznej w Limanowej

2. Beneficjent  Projektu  –  PHU  Midrew  Zespół  Placówek  Oświatowo-Edukacyjno-
Rekreacyjnych Grażyna Michura 

3. Realizator  –  PHU  Midrew  Zespół  Placówek  Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych
Grażyna Michura. 

4. Rekomendacje  – do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski,
Załącznik  nr  1  do  Uchwały  nr  145/19  Zarządu  Województwa  Małopolskiego  z  dnia
5 lutego 2019r. 

5. Uczestnik – dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia spełniająca kryterium grupy
docelowej, i ich rodzice / opiekunowie prawni, zakwalifikowani do udziału w Projekcie,
którym udzielono wsparcia w ramach Projektu. 



6. Zespół  ds.  IPW  –  zespół  składający  się  ze  specjalistów:  logopeda,  psycholog,
socjaterapeuta,  terapeuta  zajęć  korekcyjno  kompensacyjnych,  wraz  z  wychowawcami,
którzy  to  opracują  indywidualny  plan  wsparcia  rodziny  uczestnika  z  uwzględnieniem
diagnozy  sytuacji  problemowej,  potencjału,  predyspozycji,  potrzeb  dziecka  oraz  jego
rodziny. 

7. Komisja Rekrutacyjna  – należy przez to rozumieć  zespół,  w skład którego wchodzą
osoby,  weryfikujące  dokumenty  i  zatwierdzający  listę  osób  zakwalifikowanych  do
projektu. 

8. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

9. Placówka  –  Placówka  Wsparcia  Dziennego,  typu  opiekuńczego  i  specjalistycznego;
Placówka  opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutyczna  ”Bliżej  Siebie”
w  Limanowej powstała  w  ramach  projektu:  Utworzenie  placówki  opiekuńczo-
edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej w Limanowej.

§ 3.
Cel projektu

Celem  projektu   jest  zorganizowanie  dzieciom  czasu  wolnego  po  lekcjach  w  sposób
zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki świetlicowej dzieci
będą  odrabiać  lekcje  z  pomocą wychowawcy świetlicy,  otrzymają  zdrowy ciepły  posiłek,
będą  uczestniczyć  w  zajęciach  świetlicowych.  Projekt  zakłada  utworzenie  utrzymanie  30
nowych  stacjonarnych  oraz  13  miejsc   organizowanych  w  formie  podwórkowej  w  celu
świadczenia usług społecznych. Aktywność obejmuje działania 2 pedagogów ulicy na terenie
Gminy  Limanowa  poprzez  utworzenie  placówki  opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-
socjoterapeutycznej,  w  pełni  wyposażonej,  dostosowanych  do  potrzeb  osób
z niepełnosprawnością. 

§ 4
Zakres wsparcia

1. Formy świadczenia usług przez Placówkę Wsparcia Dziennego
2. Powstanie Placówka  Wsparcia  Dziennego,  typu  opiekuńczego  i  specjalistycznego

w  ramach  projektu  pn.  Utworzenie  placówki  opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-
socjoterapeutycznej w Limanowej

3. Zakres wsparcia dla uczestników projektu obejmuje:
a. Opiekę świetlicową. Wsparciem dziennym objęte będą dzieci i młodzież w wieku od

5  do  18  lat  oraz  ich  rodziny,  zagrożone  wykluczenie  społecznym,  ubóstwem,
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej przebywające w pieczy zastępczej, lub
opuszczające ją, osoby wobec których zastosowano środki zwalczania i zapobiegania
przestępczości i demoralizacji, oraz osoby z niepełnosprawnością,

b. Godziny świadczenia usług są elastyczne i dostosowane do potrzeb uczestników, od
poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, w soboty 8:00 do 14;00. 



c. Kompetencje kluczowe.  Placówka świadczyć będzie zajęcia w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych: matematyka, język ojczysty,  informatyka, język angielski,
język  niemiecki,  Ponadto  zajęcia  rozwijające   zainteresowania  i   pasje:  teatralne,
plastyczne, muzyczne, sportowe, taniec.

d. Zajęcia  specjalistyczne.  Projekt  pn.  Utworzenie  placówki  opiekuńczo-edukacyjno-
środowiskowo-socjoterapeutycznej  w  Limanowej  zapewnia  również  zajęcia
specjalistyczne,  dostosowane  do  indywidualnych  potrzeb  dzięki:  terapeucie,
logopedzie, psychologowi, coachowi, pedagogowi, socjaterapeucie.

e. Kompetencje  społeczne. Wypracowywane  będą  razem z   kompetencjami  kluczowymi.

Oznaczają   zdolność  samodzielnego  stosowania  posiadanych  umiejętności
z  uwzględnieniem  zinternalizowanego  systemu  wartości.  Kompetencje  społeczne
określane będą bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii.

f. Zespół ds. IWP W ramach realizowania aktywności przewiduje się prace z dzieckiem
w oparciu o indywidualny plan wsparcia, przy współpracy z rodzicami, równoległa
praca  z  dzieckiem  i  rodzicami,  współpraca  z  placówkami  oświatowymi  i  innym
instytucjami. Uczestnikom zapewniony zostanie dojazd do placówki oraz wyżywienie,
jak i udział w wycieczkach, spotkaniach integracyjnych, konkursach, dostęp do placu
zabaw  oraz  siłowni  zewnętrznej.  Zapewniając  przy  tym  pomoc  ogólny  rozwój
i wsparcie dla dzieci i rodzin dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

g. Udział Uczestników we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny. 

4. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udział u w zajęciach oraz
do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

§ 5
Zasady rekrutacji i Kryteria rekrutacji

1. Dokumentacja zgłoszeniowa:
a. Formularz  zgłoszeniowy  oraz  oświadczenia  rodzica/  opiekuna  prawnego  –

załącznik nr 1
b. Wskazania  do  udziału  w  zajęciach  PWD  zawierające  informacje

o  kwalifikowalności  do  placówki  oraz  załączniki  (  opinie,  zaświadczenia,
orzeczenia);

2. Kryteria formalne 1:
Kryteria formalne, umożliwiające dostęp do udziału w projekcie: 

a. status  osoby  zagrożonej  ubóstwem lub  wykluczeniem  społecznym  (oświadczenie),
pochodzenie z rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (oświadczenie), 

b. wiek dzieci i młodzieży do 18 roku życia (spełnienie kryterium wiekowego określane
na podstawie dowodu tożsamości), 

c. zamieszkujący powiat limanowski (oświadczenie) (0-1, nie spełnia- spełnia)

1 osoby z niepełnosprawnością będą musiały przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia/orzeczenie.



3. Kryteria merytoryczne, 

Kryteria merytoryczne punktowe, klasyfikujące potencjalnych uczestników projektu pod
kątem potrzeby objęcia wsparciem,

a) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej
niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 15  Wytycznych w zakresie
realizacji  przedsięwzięć  w  obszarze  włączenia  społecznego  i  zwalczania  ubóstwa
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 – 5 pkt (waga 1)

b) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 pkt (waga 2)
c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym

osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną  i  osoby  z  całościowymi  zaburzeniami
rozwojowymi 5 pkt (waga 2)

d) Osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (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, o których mowa w PO PŻ) – 5 pkt (waga 1)

e) rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów  zdegradowanych,  o  której  mowa  w  Wytycznych  w  zakresie  rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 5 pkt (waga 1).

4. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w Biurze Projektowym przy ul. Reymonta
1, 34-600 Limanowa, na stronie internetowej https://www.dev.blizej-siebie.eu/ z chwilą
rozpoczęcia rekrutacji;

5. Spełnianie  kryteriów  należy  potwierdzić,  dołączając  do  formularza  zgłoszeniowego
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. 

6. Komisja  rekrutacyjna  na  podstawie  danych  zawartych  w  dokumentacji  zgłoszeniowej
dokonuje  weryfikacji  potencjalnego  uczestnika  projektu  pod  względem  spełniania
kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób i rodzin preferowanych do objęcia
wsparciem;

7. Zakłada  się  rekrutację  ciągłą  w  trakcie  funkcjonowania  placówki.  Wnioskodawca,
w  kolejnych  latach  realizacji  projektu,   umożliwi  korzystanie  ze  wsparcia  PWD
potencjalnie  zainteresowanym  dzieciom,  młodzieży  i  ich  rodzicom,  którzy  nie  brali
udziału w rekrutacji przeprowadzonej na początku realizacji projektu. Dlatego rekrutacja
ma charakter ciągły, ale w podziale na tury/cykle (możliwość przystąpienia do projektu
w  trakcie  jego  trwania,  z  listy  rezerwowej  lub  w  ramach  kolejnych  tur,  jeśli  lista
rezerwowa zostanie wyczerpana). Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z polityką
równych  szans  i  koncepcją  zrównoważonego  rozwoju  poprzez  gwarancje  dostępności



miejsc.  Zapewnione  będą  dogodne  warunki  dostępu  do  informacji  osób
z niepełnosprawnością. Rekrutacja ma charakter ciągły, w podziale na tury:

     I – 3.06.2019-14.08.2019
     II – 1.06.2020-14.08.2020 
     III – 1.06.2021-13.08.2021

8. Kandydaci  o  wynikach  rekrutacji  zostaną  powiadomieni  drogą  pocztową  lub
telefonicznie. 

9. W  przypadku  pisemnej  rezygnacji  uczestnika  w  projekcie,  pierwsza  osoba  z  listy
rezerwowej zostanie zakwalifikowana do udziału w trakcie jego trwania. 

10. W  przypadku  rażącego  naruszenia  regulaminu  PWD  i  braku  kontaktu
z  rodzicem/opiekunem  w  okresie  dłuższym  niż  3  tygodnie  wnioskodawca  ma  prawo
wykreślić dziecko z listy uczestników projektu. 

§ 6
1 Zasady rezygnacji

2
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. 
3. Rodzina lub opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału jego

dziecka w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do biura projektu. 
4. Rodzic  lub  opiekun  prawny  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  powiadomienia

przełożonego o przerwaniu udziału dziecka w projekcie. 
5. W przypadku braku kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym w okresie dłuższym niż

3 tygodnie, realizator ma prawo wykreślić dziecko z listy uczestników projektu. 

二

三

§ 7

四 Inne obowiązki uczestników projektu

五

1. W  celu  oceny  skuteczności  działań  podejmowanych  w  projekcie,  uczestnicy  są
zobowiązani do udziału w systemie monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu
osobom  i  instytucjom  zewnętrznym  upoważnionym  do  przeprowadzania  kontroli
projektu. 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Siedziba Placówki Wsparcia Dziennego znajduje się w województwie małopolskim, 
w powiecie limanowskim, przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 70, 34-600 Limanowa



2. Biuro projektu znajduje się w budynku Przedszkola ”Słoneczko” przy ul. Reymonta
1, 34-600 Limanowa

3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  regulaminem  decyzje  podejmuje
realizator  projektu, PHU  Midrew  Zespół  Placówek  Oświatowo-Edukacyjno-
Rekreacyjnych Grażyna Michura, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
Działania  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;

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej;
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.


