
 

1 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:  

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W GRAJEWIE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin rekrutacji do projektu pt. „Świetlica Środowiskowa w Grajewie”, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa zasady rekrutacji do projektu. 

§ 2 

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie: 

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pt. „Świetlica środowiskowa w Grajewie.”  Realizowany w 

ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi 

Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 

2. Wnioskodawca (Lider) – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku 

(OWOP)  

3. Partner Projektu – Miasto Grajewo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie (MOPS) 

4. Biuro projektu – (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, pokój 

nr 5) 

5. Uczestnik projektu - dzieci w wieku 6 -15 lat  zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

6. Świetlica - Świetlica środowiskowa w Grajewie  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 3 

1. Projekt „Świetlica środowiskowa w Grajewie” realizowany jest przez podmioty inne niż 

LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański 

Dar Natury z zakresu Typu Projektu nr 6 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie 

kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”. 

2. Czas realizacji projektu 01.02.2020 – 31.07.2021 r.  

3. Cel projektu jest wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 

rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych poprzez pomoc w zakresie opieki nad 

dziećmi dzięki utworzeniu i prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci (11M, 9K) w 

wieku 6 -15 lat  z terenu miasta Grajewo w okresie od 01.02.2020 do 31.07.2021. 
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4. Świetlica Środowiskowa w Grajewie jest placówką wsparcia dziennego, funkcjonuje w 

strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie i realizuje 

zadania zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

5. Zakres wsparcia dla Uczestników w ramach projektu obejmuje: 

a. Opiekę w świetlicy środowiskowej  

b. Stałą współpracę z rodziną dziecka; 

c. Wsparcie specjalistów w zakresie terapii logopedycznej  

d. Wsparcie specjalistów w zakresie terapii psychoterapeutycznej 

e. Zajęcia wyrównujące – pomoc w nauce (dyżury specjalistów) 

f. Przeprowadzenie zajęć kompetencji kluczowych, w tym Akademia Umiejętności 

Społecznych, Akademia Informatyka i Programisty, Akademia Matematyka  

g. Zajęcia dotyczące organizacji czasu wolnego i rozwój zainteresowań, w tym m. in: Zajęcia 

kulinarne i dożywianie dzieci, zajęcia sportowe, wyjścia do kina, organizacja Dnia Dziecka 

i spotkań wigilijnych.  

6. Udział Uczestników we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny. 

 

ZASADY REKRUTACJI 

§ 4 

1. Rekrutację do projektu przeprowadzi powołana Komisja Rekrutacyjna składzie: Koordynator 

Projektu, Dyrektor MOPS w Grajewie i Kierownik świetlicy. 

2. Dokumenty rekrutacyjne to karta zgłoszeniowa, oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego w 

przypadku osoby niepełnoletniej. 

3. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Lidera projektu www.owop.org.pl; 

Partnera projektu www.mops.grajewo.pl: oraz w biura projektu.  

4. Zgłoszenia przyjmowane osobiście bądź drogą elektroniczną ( scan dokumentów).  

5. Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 28 lutego 

2020 r.  W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc rekrutacja będzie przedłużona do zebrania 

wymaganej liczby uczestników projektu.  

6. Do karty zgłoszeniowej należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikowalność 

uczestników wymagane na etapie rekrutacji:  

- dokumentacja uzyskana z MOPS w Grajewie, 

- zaświadczenie z PCPR (w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej), 

- opinia pracownika socjalnego, 

- inne dokumenty potwierdzające współwystępowanie przesłanek, 

- wskazanie orzeczenia wydanego przez odpowiednie instytucje (w przypadku 

niepełnosprawności).  

7. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę kompletnie złożone dokumenty.  

8. Na podstawie łącznej liczby punktów zostaną stworzone listy uczestników projektu. Pozostałe 

osoby będą wpisane na listę rezerwową.  

http://www.owop.org.pl/
http://www.mops.grajewo.pl/
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9. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zobowiązane do podpisania oświadczenia 

i podania danych uczestnika do bazy SL. W przypadku uczestników niepełnoletnich  

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, rodzic dziecka zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji do Dyrektora MOPS w 

Grajewie.  

11. Przyjęcie uczestnika do udziału w proj. z listy rezerwowej następować będzie w sytuacji kiedy 

inny uczestnik proj. zrezygnuje z udziału przed rozpoczęciem zaplanowanej formy wsparcia 

oraz w momencie kiedy zajęcia w których osoba rezygnująca uczestniczyła nie zostały 

zrealizowane w zakresie większym niż 50%.  

 

 

KRYTERIA  REKRUTACJI 

§ 5 

12. Kryteria formalne – oceniane spełnia/nie spełnia:  

 dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym z rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

 zamieszkanie Miasto Grajewo 

 wiek dziecka w przedziale od 6  roku życia do 15 roku życia. ( na dzień składania 

oświadczenia).   

 

13. Kryteria punktowe: 

 osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020; (3 pkt.) 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (3 pkt.); 

 osób z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 9 3 pkt);  

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020  (3 pkt) 

 dysfunkcja w rodzinie – 2 pkt.;  

 status materialny–niski - 2 pkt., średni – 1 pkt. 

 bezrobocie w rodzinie – 2 pkt.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 lutego 2020 roku.   

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu  

w formie pisemnej. 

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz 

przepisy prawa krajowego dotyczące  


