Projekt pn. „Nadzieja na lepsze jutro - wsparcie istniejącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
przy parafii w Żegocinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

REGULAMIN REKRUTACJI
1.
2.

3.
5.
6.

§1
Postanowienia ogólne
Parafia Rzymskokatolicka w Żegocinie realizuje projekt pod nazwą „Nadzieja na lepsze jutro - wsparcie
istniejącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie”.
Projekt współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 Oś IX 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 oraz budżetu państwa.
Zasięg terytorialny Projektu – woj. małopolskie, powiat bocheński, gmina Żegocina.
Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku.
Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Nadzieja na lepsze jutro - wsparcie istniejącej placówki
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przy parafii w Żegocinie”.
2. Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie konkursu 9.2.1 C.
3. Dokumenty zgłoszeniowe – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze Projektu: Dom Parafialny,
adres: 32-731 Żegocina 1.
§3
Cele projektu
Główny celem projektu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów
oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym
poprzez wsparcie istniejącej placówki wsparcia dziennego w Żegocinie. Placówka przewiduje objęcie pomocą
36 indywidualnych uczestników projektu, rekrutowanych w sposób ciągły. Placówka funkcjonować będzie
codziennie, od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 18.00. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież do
18 roku życia oraz ich rodziny, którzy w terminie od 1 czerwca 2019 do 31 marca 2020 roku skorzystają z
bezpłatnej oferty wsparcia placówki. Efektem działalności placówki będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży
zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, artystycznych, integracyjnych i innych. Dzięki udziałowi w
zajęciach oferowanych przez PWD dzieci i młodzież z terenu gminy Żegocina otrzymają wsparcie w codziennym
odrabianiu lekcji oraz nauce. Uczestniczyć będą w działaniach animacyjnych, jednodniowych wycieczkach,
wyjazdach na basen, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, muzyczno-wokalnych, artystyczno-plastycznych,
rodzinnych spotkaniach okolicznościowo-integracyjnych, kursie pierwszej pomocy i innych atrakcjach służących
rozwojowi młodego człowieka. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy
specjalistycznej z formie zajęć: psychologicznych, socjoterapeutycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.
Dzięki pomocy pedagogów uczestnicy projektu nabiorą większej pewności siebie, a to przyczyni się to do ich
lepszego funkcjonowania w społeczeństwie i integracji ze środowiskiem lokalnym. Utworzenie placówki
zapewni także pomoc rodzicom/opiekunom w opiece i wychowaniu dzieci poprzez udzielanie wsparcia w
zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych. Równoległa, stała praca z rodziną przyczyni się do
zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej rodzin uczestników projektu objętych wsparciem.
§4
Zakres wsparcia
1. Zakres wsparcia dla uczestników projektu obejmuje:
a. Opiekę w Placówce Wsparcia Dziennego w Żegocinie w godz. 14.00- 18.00 w dniach roboczych tj. od
poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
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b. Organizację zajęć rozwijających zainteresowania uczestników projektu i służących rozwojowi młodego
człowieka (m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, artystyczno-plastyczne, muzyczno-wokalne, integracyjne,
wycieczki, wyjazdy na basen, gry i zabawy dydaktyczne).
c. Organizację zajęć specjalistycznych: psychologicznych, socjoterapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
d. Posiłek regeneracyjny z dodatkiem w formie owocu i soku.
2. Udział Uczestników we wszystkich formach zajęć jest dobrowolny i bezpłatny.
§5
Formy świadczenia usług przez Placówkę Wsparcia Dziennego
1. Forma opiekuńcza świadczona poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego,
zabawę i różnego rodzaju zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz rozwój zainteresowań;
2. Forma specjalistyczna świadczona poprzez organizację zajęć specjalistycznych: psychologicznych,
socjoterapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych;
3. Forma podwórkowa świadczona poprzez realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.
§6
Przedmiot działania
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Placówka obejmuje swoim działaniem dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich rodziny z terenu gminy Żegocina.
Przedmiotem działania jest przede wszystkim:
tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;
poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie
dotyczących go spraw oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa;
pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją,
przestępczością lub uzależnieniem;
pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych;
pomoc w nauce i przy odrabianiu zadań domowych;
przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie;
terapia, poradnictwo psychologiczne dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz działalność profilaktyczna mająca na
celu integrację uczestników projektu oraz ich rodzin ze środowiskiem, a także umiejętność zachowania się w
środowisku;
poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi
osobami zatrudnionymi w placówce;
uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej;
rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych;
uczenie nawiązywania więzi uczuciowej oraz związków interpersonalnych;
uczenie organizowania codziennych zajęć;
organizowanie czasu wolnego, uczestniczenie w zajęciach organizowanych w placówce;
uczenie samodzielności w życiu;
kształtowanie u dzieci nawyków i zachowań prozdrowotnych.
§7
Dokumentacja zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja zgłoszeniowa do placówki wsparcia dziennego w Żegocinie dostępna
będzie na stronie internetowej parafii Żegocina www.zegocina.diecezja.tarnow.pl w zakładce Placówka
Wsparcia Dziennego oraz w PWD w godzinach pracy lub urzędowania i składa się z następujących elementów:
1. Wskazania do udziału w zajęciach PWD w Żegocinie (załącznik nr 1).
2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w projekcie (załącznik nr 2).
3. Karta zgłoszenia dziecka/rodzica (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 4).
§8
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
1. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież do 18 roku życia, które uczęszczają do Placówki Wsparcia
Dziennego i których rodzic/opiekun prawny złożył dokumentację zgłoszeniową oraz ich rodziny.
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2. 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.
Częstotliwość rekrutacji
Rekrutacja uczestników do placówki prowadzona będzie w sposób ciągły, tj. przez cały okres trwania projektu
od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku z uwzględnieniem rotacji uczestników oraz zachowaniem limitu 10
miejsc. Specyfika projektu umożliwia przyjęcie w każdej chwili kwalifikującego się uczestnika projektu (w miarę
wolnych miejsc).
Źródła informacji o rekrutacji
Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów informacyjnych: ogłoszeń
parafialnych, parafialnej strony internetowej, mediów społecznościowych, informacji na tablicach ogłoszeń, w
GOPS, szkołach, zespołach interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, podczas
imprez lokalnych i na spotkaniach z rodzinami potencjalnych uczestników.
Przebieg procesu rekrutacji
1. Osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej w siedzibie PWD, adres:
Żegocina 1;
2. W przypadku większej liczby chętnych, przewyższającej liczbę miejsc w PWD, komisja rekrutacyjna dokona
wyboru uczestników projektu na podstawie dodatkowych kryteriów, zgodnie z kwalifikacją potrzeb na
podstawie przeprowadzonej diagnozy;
3. W przypadku większej liczby chętnych pierwszeństwo mają grupy osób preferowanych.
4. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie PWD i na stronie internetowej parafii, z chwilą
rozpoczęcia rekrutacji.
Kryteria rekrutacji:
1) formalne: dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich rodziny, miejsce zamieszkania – gm. Żegocina, deficyty oraz
problemy dziecka i/lub rodziny: niedostosowanie społeczne dzieci i młodz. lub zagrożenie niedostosowaniem,
sprawianie problemów wychowawczych, brak wzorców i systemu wartości w rodzinie, bezradność rodziców w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niski status ekonomiczno-społeczny rodziny, deficyty edukacyjne dzieci
i specjalne potrzeby edukacyjne i społeczne, deficyty wynikające z choroby, niepełnosprawności, uzależnień,
rozbicie rodziny, długotrwałe bezrobocie, uzależnienie członka/ów rodziny np. alkoholizm, przemoc fizyczna
i/lub psychiczna w rodzinie;
2) merytoryczne (potwierdzone właściwym zaświadczeniem, opinią, orzeczeniem lub oświadczeniem):
• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego
wyklucz. społecznego z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w "Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa" - 5 pkt.
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 5 pkt.
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburz. psychicznymi, w tym osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburz. rozwojowymi - 5 pkt.
• osoby lub rodziny korzystające z PO Pomoc Żywnościowa - 5 pkt.
• osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z
rewitalizacją obszarów zdegradowanych - 5 pkt.
• osoby i/lub rodziny ze zdiagnozowanymi problemami i/lub deficytami, kwalifikujące się do objęcia
wsparciem w ramach kryterium formalnego - od 1 do 10 pkt. Punkty przyznawane wagowo w skali 1-10
pkt, gdzie 1 ozn. najniższą, zaś 10 pkt ozn. najwyższą wagę punktową
• osoba płci męskiej - 2 pkt.
Rekrutacja uczestników przebiegać będzie z zachowaniem zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1. Na podstawie złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna (proboszcz, kierownik, koordynator) dokona ich
weryfikacji i przyjęcia do placówki.
2. Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa osób, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały
się do udziału w placówce dostępna będzie w siedzibie PWD w Żegocinie.
4. Proces oceny deklaracji trwa do 6 dni roboczych.
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5. Z przeprowadzonej rekrutacji tworzy się listę:
a) dzieci przyjętych wg uzyskanych punktów (10 miejsc)
b) listę rezerwową
6. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału uczestnika w projekcie, pierwsza osoba z listy rezerwowej
zostanie zakwalifikowana do udziału w trakcie jego trwania.
7. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu PWD oraz w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności
uczestnika projektu i braku kontaktu z rodzicem/opiekunem w okresie dłuższym niż 1 tydzień kierownik ma
prawo wykreślić dziecko z listy uczestników projektu.
§9
Personel Placówki Dziennego Wsparcia
1. W skład personelu bezpośrednio pracującego z uczestnikami projektu wchodzą następujące stanowiska:
kierownik placówki, wychowawca, wolontariusz, specjaliści (3 osoby), instruktorzy zajęć (4 osoby).
2. Nadzór nad całością projektu sprawuje Proboszcz Parafii Żegocina.
§ 10
Organizacja Placówki Wsparcia Dziennego
1. Placówka Wsparcia Dziennego prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą, specjalistyczną oraz

animacyjną. Organem prowadzącym Placówkę Wsparcia Dziennego jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.
Mikołaja B. w Żegocinie.
2. Siedziba Placówki Wsparcia Dziennego znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim,
w siedzibie Wnioskodawcy: parterowej części domu parafialnego 32-731 Żegocina 1.
3. Biuro projektu znajduje się na piętrze domu parafialnego 32-731 Żegocina 1.

1.
2.

3.
4.

§ 11
Zasady rezygnacji
Rodzic lub opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału dziecka w projekcie, gdy
rezygnacja zostanie zgłoszona do biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyn.
W trakcie realizacji projektu rezygnacja uczestnika projektu z udziału w projekcie jest możliwa w
przypadkach uzasadnionych np. zdarzeniem losowym, chorobą, sytuacją rodziną lub innymi i wymaga
pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia przełożonego o przerwaniu
udziału dziecka w projekcie.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka – a także w przypadku braku kontaktu z rodzicem
lub opiekunem prawnym w okresie dłuższym niż 1 tydzień, realizator ma prawo wykreślić dziecko z listy
uczestników.
§ 12
Zasady monitoringu i kontroli

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnicy projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra placówki zobowiązani są do udzielania

informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do
przeprowadzania kontroli projektu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wskazania do udziału w zajęciach PWD w Żegocinie
Załącznik nr 2 - Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w projekcie
Załącznik nr 3 - Karta zgłoszenia dziecka/rodzica
Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

……………………………………………………………………..........…
Kierownik placówki wsparcia dziennego w Żegocinie

……………………………………………………………
Proboszcz Parafii w Żegocinie
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