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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WŚ 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru Uczestników/-czek do projektu „Świetlice środowiskowe  

w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty 

konkursowe) na podstawie Umowy nr RPSW.09.02.01-26-0053/20. 

3. Projekt realizowany jest od 01.10.2021 r. do 31.03.2023 r. 

4. Beneficjentem Projektu jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 

Kielce 

5. Beneficjent realizuje Projekt w ramach utworzonego partnerstwa z Gminą Małogoszcz / Miejsko-

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz 

6. W Projekcie weźmie udział 40 osób w wieku 6-15 lat (dzieci uczących się w szkołach z terenu gminy 

Małogoszcz (23K/17M) oraz 10 rodziców/opiekunów prawnych (8K/2M), zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie gminy Małogoszcz  

w województwie świętokrzyskim, którzy nie korzystają z takich samych form wsparcia  

w ramach innych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, poprzez utworzenie, doposażenie i funkcjonowanie dwóch świetlic 

środowiskowych, zwanych dalej 

Świetlicami, tj.: 

• Świetlica Środowiskowa w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu przy ul. Jaszowskiego 

3B, 28-366 Małogoszcz dla 20 Uczestników/-czek projektu 

• Świetlica Środowiskowa w Leśnicy, Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz dla 20 Uczestników/-czek projektu 

7. Świetlice czynne będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00. 

§ 2.  

Definicje 

1. Ilekroć mowa w Regulaminie o: 

a. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Fundacji Centrum Europy Lokalnej,  

ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce; 

b. Formularzu Zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz z danymi Kandydata/tki, 

w oparciu o który odbywa się rekrutacja i kwalifikacja Kandydatów/tek do Projektu; 

c. Grupie docelowej – należy przez to rozumieć osoby, do których skierowany jest Projekt; 

d. Kandydacie/Kandydatce – należy przez to rozumieć osobę zgłoszoną do udziału w Projekcie, 

która zadeklarowała chęć udziału w Projekcie i przedstawiła dokumenty zgłoszeniowe 

potwierdzające spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie; 

e. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz 

– wsparcie rodzin”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś 
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priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych; 

f. Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Fundację Centrum Europy Lokalnej,  

ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce; 

g. Partnerze Projektu - należy przez to rozumieć Gminę Małogoszcz / Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Małogoszczu 

h. RPO WŚ – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego; 

i. Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do 

udziału w Projekcie, spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 2. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, realizowanym na terenie 

Gminy Małogoszcz w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020,  w ramach Osi priorytetowej: 

RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie 

dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych. Nr Umowy o Dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0053/20 

3. Projekt realizowany jest  przez Fundację Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą 

Małogoszcz / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2021 r. do 31.03.2023 r.  

 

§ 3.  

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, zwany dalej: Regulaminem, określa zasady rekrutacji 

do Projektu, kryteria uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji zajęć w ramach Projektu. 

2. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych:  

a. 40 Uczniów z terenu gminy Małogoszcz, będących w wieku 6-15 lat, wychowujących się  

w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym  

b. 10 Rodziców / Opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którzy mają 

problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Realizator projektu pokrywa koszty organizacji zajęć 

dodatkowych, zakupu materiałów i wszelkich pomocy do prowadzenia zajęć, poczęstunku i innych 

potrzeb związanych z realizacją wsparcia. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie 

należy do kompetencji Realizatora projektu. 

 

§ 4.  

Informacja o Projekcie, zasady organizacji poszczególnych form wsparcia 

 

1. Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia 

społecznego u 40 os(23K/17M) w wieku 6-15l. wraz z poradnictwem rodzinnym dla ich 10 

rodziców/opiekunów prawnych (8K/2M), zamieszkujących gminę Małogoszcz w województwie 

świętokrzyskim. Działania projektu realizowane są w okresie od 01.10.2021-31.03.2023r. 

poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych w których realizowane będzie wsparcie skupione 

na rozwoju min. dwóch kompetencji kluczowych u dzieci oraz poradnictwie rodzinnym. 

2. Dla grupy odbiorców Projektu, o której mowa w § 2., ust. 2, ppkt. a i b, zaplanowano następujące 

wsparcie: 
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a. 40 Uczniów z terenu gminy Małogoszcz – podniesienie kompetencji kluczowych oraz kompetencji 

społecznych celem zwiększenia ich szans na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Uczniowie w 

 wyniku udziału w projekcie podniosą wiedzę m.in. z zakresu poznania efektywnych sposobów 

nauczania, kompetencji cyfrowych, umiejętności matematycznych, umiejętności społecznych. 

b. 10 rodziców / Opiekunów prawnych – wsparcie w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych, pomoc 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

3. W ramach projektu zaplanowano obligatoryjne formy wsparcia: 

a. dla 40 Uczestników/czek: 

− indywidualne spotkania z psychologiem mające na celu opracowanie IPW, 

− Grupowe warsztaty z robotyki, 

− Grupowe warsztaty Kosmiczna matematyka,  

− Grupowe warsztaty językowe – zabawa językiem angielskim 

− Grupowe zajęcia artystyczne 

− Wyjazdy do kina 

− Wyjazdy na basen 

b. Dla 10 Uczestników/czek - Rodziców / Opiekunów prawnych  

- Poradnictwo rodzinne – zajęcia indywidualne z psychologiem 

- Poradnictwo rodzinne – zajęcia indywidualne z prawnikiem 

- Wsparcie pracownika socjalnego 

4. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem ustalonym przez Realizatora Projektu. 

5. Zajęcia stacjonarne w ramach Projektu będą odbywać się w siedzibie świetlic środowiskowych w 

Małogoszczu (adres: ul. Jaszowskiego 3B, 28-366 Małogoszcz) i Leśnicy (adres: Leśnica 26, 28-366 

Małogoszcz) 

6. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. W przypadku zaistnienia 

takiej zmiany, Uczestnicy/-czki zostaną o niej powiadomieni drogą elektroniczną, osobiście lub 

telefonicznie. 

7. Każdy Uczestnik/-czka zajęć będzie mógł korzystać z pomocy zakupionych w ramach Projektu. 

 

§ 5.  

Sposób i zasady rekrutacji Uczestników/-czek Projektu 

 

1. Projekt skierowany jest do 50 osób (31K/19M) z terenu gminy Małogoszcz, w tym 40 osób (23K/17M) 

w wieku od 6-15 lat oraz ich 10 rodziców / Opiekunów prawnych (8K.2M). 

2. Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki dostępu: 

a. w przypadku osób w wieku 6-15 lat: zamieszkuje lub uczy się na terenie gminy Małogoszcz (teren 

OSI), wychowuje się w rodzinie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co 

najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 III 2004 r. o pomocy 

społecznej; 

b. w przypadku Rodziców / Opiekunów prawnych: zamieszkuje lub pracuje na terenie gminy 

Małogoszcz (teren OSI), jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co 

najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 III 2004 r. o pomocy 

społecznej, osoby mające problemy wychowawcze oraz trudności w radzeniu sobie  

w codziennym życiu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych: 
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a. formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie zawierającego dane osobowe, 

b. Oświadczenia o przystąpieniu do projektu 

c. oświadczenia o przynależności do grupy docelowej projektu. 

4. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych 

www.fundacja-cel.pl oraz na stronie https://mgopsmalogoszcz.bip.gov.pl/ 

5. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub  

w siedzibie Partnera projektu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30). Za datę złożenia 

dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę wpływu Formularza Zgłoszeniowego do Biura Projektu. 

6. Przyjmowane będą jedynie dokumenty rekrutacyjne wypełnione na właściwych drukach, opatrzone 

datą i podpisem Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie, w przypadku Uczestników/czek  

w wieku 6-15 lata – podpisem prawnego opiekuna Kandydata/Kandydatki. 

 

§ 6. 

1. Nabór do Projektu ma charakter jawny i jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji 

w dostępie do oferowanych form wsparcia. 

2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od dn. 01 grudnia 2021 r. do czasu zrekrutowania 

wszystkich Uczestników/-czek. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo modyfikacji terminu rekrutacji (przedłużenia lub zamknięcia 

naboru) w przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub w przypadku 

wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji. 

4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest jedynie w przypadku niewystarczającej liczby 

Kandydatów/Kandydatek na liście rezerwowej, mogących zająć miejsca zwolnione przez uprzednio 

zrekrutowane osoby. 

5. W przypadku większej liczby chętnych uczniów/uczennic do udziału w Projekcie zastosowane 

zostaną dodatkowe, punktowane kryteria wyboru, które wynikają z założeń projektu: 

a. wychowywanie się w rodzinie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego – 5 pkt.; 

b. niepełnosprawność – 3 pkt. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności należy obligatoryjnie 

dostarczyć dokument potwierdzający tę niepełnosprawność; 

c. dziecko z rodziny korzystającej z programu PO PŻ – 2 pkt.; 

d. dziecko wychowujące się w rodzinie niepełnej – 2 pkt.; 

e. dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej (dotyczy zarówno dziecka jak i jego rodziców) –  

2 pkt. 

6. W przypadku osób z taką samą liczbą punktów o przyjęciu do Projektu zadecyduje opinia 

wychowawcy o potrzebie wsparcia dla danego Kandydata/tki. 

7. W przypadku większej liczby Kandydatów/tek chętnych do udziału w Projekcie, sporządzona zostanie 

lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji uprzednio zakwalifikowanego/-ej do projektu Uczestnika/-

czki. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo udziału w Projekcie w przypadku 

przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. 

 

 

§ 7. 

Prawa i obowiązki Uczestnika/-czki Projektu 

 

1. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do: 

a. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z zapisami Projektu, 
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b. korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu. 

c. Otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć (jeśli dotyczy) 

2. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do: 

a. przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b. uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem w sposób regularny, 

punktualny i aktywny; 

c. dostosowania się na zajęciach do poleceń prowadzącego zajęcia; 

d. korzystania z pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, z ich poszanowaniem  

i należytą dbałością o ich stan. W przypadku celowego uszkodzenia przez Uczestnika/-czkę 

Projektu pomocy dydaktycznych, Realizator Projektu może żądać zwrotu równowartości 

uszkodzonej pomocy lub odkupu innej o tych samych parametrach, funkcjach i przeznaczeniu; 

e. udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu do prowadzenia 

sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych 

danych; 

f. złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; 

g. udziału w prowadzonych przez Realizatora Projektu badaniach oraz ich ewaluacji. Planowane jest 

przeprowadzanie: testów wiedzy, ankiet oceniających, bezpośrednich wywiadów z Uczestnikami/-

czkami Projektu; 

h. wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez realizatora Projektu własnego wizerunku do 

celów związanych z promocją Projektu, monitoringiem, ewaluacją i kontrolą, w czasie trwania 

Projektu i po jego zakończeniu. 

i. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo  

w projekcie. 

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika/-czki z udziału w Projekcie jest dopuszczalna  

w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w 

formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

2. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu oraz w przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności Uczestnika/Uczestniczki Projektu w okresie dłuższym niż 3 tygodnie, Beneficjent ma 

prawo usunąć Uczestnika/Uczestniczkę z Projektu. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki lub usunięcia go z Projektu jego miejsce zajmuje 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie, Beneficjent 

może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów. 

 

§ 8. 

Monitorowanie i ewaluacja Projektu 

 

1. Wszyscy Uczestnicy/-czki Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Realizatora Projektu, w tym ankiet 

dotyczących oceny i jego rezultatów.  

2. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych 

przez Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

§ 9. 
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Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021 r. i obowiązuje w okresie realizacji 

Projektu. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania Projektu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu. 

4. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu, na stronach internetowych Realizatora Projektu oraz 

Partnera Projektu. 
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