
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32./2021
Dyrektora MOPSiWR z dnia 03.02.2021 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

„JUTRZENKA” w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie jego trwałości.

§ 1.
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy  regulamin  określa  warunki  naboru  i  uczestnictwa  w  Projekcie  pn.:  Placówka
Wsparcia  Dziennego  dla  dzieci  i  młodzieży  „JUTRZENKA”  w  Dąbrowie  Tarnowskiej
w okresie jego trwałości.

 2. Projekt na czas jego trwałości realizowany będzie przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia
projektu, tj. 31 grudnia 2020 roku.

 3. W ramach trwałości  projektu  działa  Opiekuńcza placówka wsparcia dziennego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki
15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

 4. Planuje  się  organizowanie  zajęć  w  Placówce Wsparcia  Dziennego  dla  dzieci  i  młodzieży
„JUTRZENKA”  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  od  poniedziałku  do  piątku w  dniach  pracy
MOPSiWR w godzinach 10-18 w maksymalnie w 15-osobowych grupach.

 5. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły.
 6. Realizacja projektu obejmuje mieszkańców z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

§ 2.
WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Projekt – projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „JUTRZENKA” w
Dąbrowie Tarnowskiej.

Trwałość Projektu –  to okres, w którym należy zachować w niezmienionej  formie i wymiarze
efekty projektu zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent Projektu – Gmina Dąbrowa Tarnowska.
Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,

ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (MOPSiWR).
Rekomendacje – do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski, Załącznik

nr 1 do Uchwały nr 253/2017 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r.
zmieniony Uchwałą Nr 1265/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 253/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego
2017  r.  w  sprawie  przyjęcia  dokumentu  wykonawczego  do  Programu  Strategicznego
„Włączenie Społeczne” pt. „Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na
terenie Małopolski”.

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

Zespół Projektowy – zespół zarządzający w osobach: Dyrektor MOPSiWR, Koordynator Projektu
oraz asystent Koordynatora Projektu i Księgowa, oparty na strukturach MOPSiWR.



Zespół  Interdyscyplinarny –  zespół  składający  się  ze  specjalistów:  psychologa,  pracownika
socjalnego, pedagoga szkolnego, który to zespół opracuje indywidualny plan wsparcia rodziny
uczestnika  z  uwzględnieniem  diagnozy  sytuacji  problemowej,  potencjału,  predyspozycji,
potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

Komisja Rekrutacyjna – należy przez to rozumieć zespół, w skład którego wchodzą minimum 3
osoby, w tym: Koordynator Projektu, asystent Koordynatora Projektu, weryfikujący dokumenty
i zatwierdzający listę osób zakwalifikowanych.

PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.
Placówka – Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „JUTRZENKA” w Dąbrowie

Tarnowskiej, typu opiekuńczego.

§ 3.
KRYTERIA UCZESTNICTWA

 1 Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca kryteria obowiązkowe (3 pkt.):
 1.1 zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dokumentacja MOPSiWR) –

1 pkt;
 1.2 zamieszkała  w  rozumieniu  Kodeksu  Cywilnego/ucząca  się  na  terenie  Gminy

Dąbrowa  Tarnowska  (oświadczenie  uczestnika,  w  przypadku  osób  nieletnich
rodzica/opiekuna) – 1pkt;

 1.3 wyrażająca  zgodę  na  udział  w  projekcie  (oświadczenie  uczestnika,  w przypadku
osób nieletnich rodzica/opiekuna) – 1pkt;

 2 Kryteria rekrutacyjne dodatkowo punktowane (1-3 pkt.):
 2.1 osoba ze stopniem niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) -

(0-1 punkt);
 2.2 pozostająca pod opieką MOPSiWR (dokumentacja MOPSiWR) - (0-1 punkt);
 2.3 wykazująca  w  rodzinie  problemy  (np.:opiekuńczo  -  wychowawcze,  problem

alkoholowy itp.) (dokumentacja MOPSiWR) - (0-1 punkt);
 3 Ponadto  maksymalnie  do  5  punktów  będzie  można  otrzymać  za  spełnienie  kryterium

przynależności do preferowanej grupy docelowej:
 3.1 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  13
(współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w  obszarze  włączenia  społecznego  i  zwalczania  ubóstwa  z wykorzystaniem  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020;

 3.2 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3.3 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w

tym  osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną  i  osoby  z  całościowymi  zaburzeniami
rozwojowymi;

 3.4 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);



 3.5 osoby lub 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.

 4 Maksymalnie można będzie otrzymać 11 punktów. Minimalna ilość kwalifikująca do projektu
będzie wynosiła 5 punktów.

 5 Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie otrzymanej liczby punktów.
 6 Uczestnik spełniający wszystkie wymogi zostanie przez Koordynatora Projektu wpisany na listę

uczestników projektu.
 7 Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do formularza zgłoszeniowego (załącznik

do  niniejszego  Regulaminu)  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. W zależności od zaistniałej
sytuacji problemowej będą to:
 7.1 dokumentacja uzyskana z MOPSiWR np. zaświadczenia;
 7.2 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że rodzice lub opiekunowie dziecka

pozostają w ewidencji bezrobotnych albo osób poszukujących pracy;
 7.3 zaświadczenie  z  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  (w  przypadku  dzieci

przebywających w pieczy zastępczej);
 7.4 opinia pracownika socjalnego / asystenta rodziny z MOPSiWR;

§ 4.
ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA

1. Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie otrzymanej liczby punktów.
2. Formularz zgłoszeniowy o przyjęcie dziecka do placówki rozpatrywany będzie przez Komisję

Rekrutacyjną.
3. Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane

zostaną na listę rezerwową - w miarę wolnych miejsc będą one przyjmowane według opisanych
wyżej kryteriów rekrutacji.

4. W ramach rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans oraz niedyskryminacji.

§ 5.
ZASADY REZYGNACJI LUB WYKLUCZENIA

Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 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 i zawierać powód rezygnacji.
 3 Oświadczenie o rezygnacji należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.
 4 Uczestnik  Projektu  zostaje  wykluczony  z  uczestnictwa  w  Projekcie  (skreślenie  z  listy

uczestników) w przypadku:
 4.1 nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 30dni,
 4.2 niskiej  frekwencji  wynoszącej  poniżej  20% w miesiącu,  utrzymującej  się  powyżej  3

miesiące,



 4.3 nieprzestrzegania  podstawowych  zasad  bezpieczeństwa  swojego  i  osób  w  jego
otoczeniu,  posiadania  bądź  znajdowania  się  pod  wpływem  narkotyków  lub  innych
substancji psychoaktywnych, stosowania przemocy w stosunku do innych uczestników
lub  kadry  merytorycznej,  niszczenia  sprzętu  i  pomocy  wykorzystywanych  podczas
realizacji  projektu,  a  także  do  stosowania  się  do  poleceń  wydawanych  przez  osoby
zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu).

 4.4 braku współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym Projektu.
 4.5 Każdy przypadek wymieniony w ust. 3., rozpatrywany jest indywidualnie.
 4.6 Decyzję  o  wykluczeniu  z  uczestnictwa  w projekcie  (skreśleniu  z  listy  uczestników),

podejmuje Dyrektor MOPSiWR.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  kwestiach  nieunormowanych  w  niniejszym  regulaminie  ostateczną  decyzję  podejmuje
Dyrektor MOPSiWR, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu.


