REGULAMIN PRZYJĘCIA
UCZESTNIKA DO PROJEKTU
„ŚWIETLICA MARZEŃ”

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego
na lata 2014-2020

§ 1.
Definicje

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Świetlica marzeń”,

2. Beneficjent – Gmina Janów,

3. Realizujący – Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie,

4. Uczestnik projektu – osoba, która rozpoczęła udział w projekcie.

§ 2.
Informacje ogólne

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 10 dzieci
z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców Gminy Janów
w okresie od 01.06.2022 do 30.06.2023r. poprzez uruchomienie na terenie Janowa placówki
wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej. W ramach swojej działalności
placówka zapewniać będzie opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego dzieciom, a
także pracę z opiekunem/rodzicem dziecka w ramach pracy z rodziną. Powstała świetlica ma
za zadanie pomoc w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia,
objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi
w zakresie dostosowania do ich potrzeb rozwojowych, aspiracji i zidentyfikowanych
problemów.
2. Kluczowe rezultaty projektu: Podejmowane w ramach projektu działania mają za zadanie
wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2022 do 30.06.2023 r.

4. Świetlica będzie prowadziła swoją działalność w Janowie przy Placu Grunwaldzkim 9.

5. Świetlica działała będzie 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 15-18.
6. Uczestnicy w ramach funkcjonowania świetlicy będą mieli zapewnioną organizację czasu
spędzanego w placówce, poprzez zajęcia z j. angielskiego, zajęcia matematycznoprzyrodnicze, zajęcia cyfrowe, zajęcia sportowe oraz warsztaty poszerzające świadomość i
ekspresję kulturalną. Dla rodziców i rodzin uczestników planowana jest organizacja
poradnictwa rodzinnego. Poza tym przewidziano możliwość skorzystania z podwieczorków
dla uczestników. W ramach działań integracyjnych planowana jest organizacja Festynu
Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

§ 3.
Przystąpienie do projektu

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie pn. „Świetlica marzeń” rozpocznie się od 09.05.2022
do 27.05.2022. Rekrutacja będzie przebiegała w trzech etapach:
Etap I
Ogłoszenie na stronie www, przekazywanie informacji na zebraniach, w trakcie dni otwartych
przed uruchomieniem projektu. Informacje będą przekazywane także w okolicznym
środowisku. Telefonicznie i mailowo informacji udzielać będzie zespół projektowy, formularze
i dokumenty będą dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy, Samorządowym Ośrodku Kultury
i Sportu oraz w GOPS.
Etap II
Utworzenie list podstawowych i list rezerwowych.
Zbieranie formularzy odbywać się będzie w formie papierowej. Wnioskodawca zapewnia, że
w kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie (bez względu na płeć) w pierwszej kolejności będą
miały osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający
wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, osoby korzystające z PO PŻ.
Etap III
Podpisanie dokumentów.
Dokumentami kwalifikującymi do udziału w projekcie będzie deklaracja uczestnictwa, zgoda

na przetwarzanie danych osobowych, formularz zgłoszeniowy wraz z danymi osobowymi i
zgodą na ich przetwarzanie, zaświadczenie o niepełnosprawności ( w razie potrzeby).

1. Dokumenty rekrutacyjne podpisuje: rodzic lub opiekun prawny dziecka. Każdy rodzic
przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.
2. Komisja rekrutacyjna przygotuje listy zakwalifikowanych oraz rezerwowych na
podstawie założeń niniejszego Regulaminu.
3. Lista zakwalifikowanych Uczestników projektu będzie dostępna w biurze projektu.
Lista będzie zawierać: imię i nazwisko dziecka.
4. W przypadku rezygnacji UP z projektu złożonej na piśmie, miejsce osoby rezygnującej
zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są w biurze projektu –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów oraz na
stronach internetowych Gminy Janów - www.janów.pl

§ 4.
Uczestnicy projektu

1. Uczestnikami projektu (grupą docelową) będzie 10 osób:
- dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej z rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osoby korzystające z PO PŻ.
W przypadku większej liczby chętnych osób zostanie utworzona lista rezerwowa, z której
w razie rezygnacji z uczestnictwa lub przerwaniu udziału w projekcie zostaną dobrane osoby
z listy rezerwowej.

§5
Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu

1.Osoby zakwalifikowane w drodze rekrutacji będą uczestniczyć w zajęciach w Placówce
Wsparcia Dziennego „Świetlicy marzeń” od 01.06.2022.
2. Każdy Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1) kulturalnego zachowania podczas zajęć, odnoszenia się z szacunkiem do pozostałych
uczestników i prowadzących,
2) regularnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach w Świetlicy marzeń
3) Złożenia

usprawiedliwienia

w

przypadku

nieobecności

–

dopuszcza

się

usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami
losowymi.

3. Każdy Uczestnik projektu ma prawo oczekiwać:
1) godnego traktowania ze strony prowadzących zajęcia i innych UP,
2) rzetelnego i sumiennego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zasad dydaktyki,
3) zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć
4) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia

§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i
następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z
przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Realizujący zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia.

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do
projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 7.
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w
celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
2. Realizator projektu zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.
§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez
realizatora projektu i rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w sytuacji
zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych okoliczności niezależnych od
Beneficjenta.
3. Regulamin i wszelkie pozostałe dokumenty dostępne są na stronie Internetowej gminy
Janów.
4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

