Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu
„ Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom
ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku
na podstawie umowy RPMA.09.02.01-14-8071/17-00
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet IX – „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”
Działanie 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddział 9.2.1 – Zwiększenie dostępności usług społecznych
Okres realizacji projektu 1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu „Utworzenie świetlicy
socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stoczku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet IX – „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem” Działanie 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddział 9.2.1 –
Zwiększenie dostępności usług społecznych.
2. Głównym celem Projektu jest wspieranie rodzin z Gminy Stoczek w procesie przygotowywania 24
dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez
objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi
i profilaktycznymi.
3. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
Forma opiekuńcza zapewniająca:
a) opiekę i wychowanie,
b) pomoc w nauce,
c) organizacje czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
a w szczególności:
 zajęcia z języka angielskiego,
 zajęcia taneczne,
 zajęcia sportowe.
Forma specjalistyczna zapewniająca:
a) organizację
zajęć
socjoterapeutycznych,
terapeutycznych,
korekcyjnych,
kompensacyjnych oraz logopedycznych,
b) realizuje
indywidualny
program
korekcyjny,
program
psychokorekcyjny
lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną
i socjoterapię, a w szczególności:
 zajęcia z psychologiem dziecięcym,
 zajęcia z logopedą,
 zajęcia z pedagogiem,
 zajęcia z socjoterapeutą,
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treningu kompetencji rodzicielskich, partnerskich,
codziennego,
zapewnienie ciepłego pełnowartościowego posiłku.

społecznych

i

życia

§2
UCZESTNICY PROJEKTU
1) Uczestnikami Projektu mogą być dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Gminy Stoczek,
pochodzące z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z rodzin
przeżywających
trudności
w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
a w szczególności, które spełniają kryteria formalne i merytoryczne:
1.1. Kryteria formalne:

formularz zgłoszeniowy,

zaświadczenie z OPS o korzystaniu z pomocy i z jakiego powodu,

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w przypadku osób
niepełnosprawnych,

oświadczenie o korzystaniu z pomocy PO PŻ,

oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Stoczek.
1.2. Kryteria merytoryczne:

dzieci z rodzin wieloproblemowych -doświadczających wielokrotnego wykluczenia 1-10
pkt- max 20 pkt

z rodzin korzystających z OPS – 5 pkt,

z rodzin korzystających z PO PŻ – 10 pkt,

z rodzin z kryterium dochodowym do 771 zł/os – 5 pkt,

z rodzin w których występuje niepełnosprawność (udokumentowana) – 5 pkt.
2) Rodzice dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do projektu, również otrzymają wsparcie
w formie zajęć profilaktycznych tj.: treningu kompetencji rodzicielskich, treningu kompetencji
partnerskich, treningu kompetencji społecznych i życia codziennego. W związku z tym rodzice
również złożą deklarację uczestnictwa w projekcie (w zajęciach profilaktycznych).
3) Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
oraz niedyskryminacji oraz dostępności osób niepełnosprawnych.

§3
PROCES REKRUTACJI
1) Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 1 września 2017 r. do 18 września 2017r.
2) Rekrutację prowadzi Zespół Rekrutacyjny składający się z:
a) Kierownika Świetlicy,
b) Pracownika socjalnego,
c) Asystenta rodziny.
3) Do zadań Zespołu Rekrutacyjnego należy w szczególności:
a) Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym i merytorycznym tj.
 formularz zgłoszeniowy,
 zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy i z jakiego powodu,
 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w przypadku osób
niepełnosprawnych,
 oświadczenie o korzystaniu z pomocy PO PŻ,
 oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Stoczek.
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b) Zrekrutowanie na podstawie złożonych dokumentów, indywidualnej rozmowy pracownika
socjalnego i asystenta rodziny oraz diagnozy socjalnej dzieci i młodzieży, które spełniają
założone kryteria udziału w Projekcie,
c) Sporządzenie protokołu rekrutacji, listy zrekrutowanych dzieci i młodzieży do projektu
oraz listy rezerwowej.
4) W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 24 dzieci i młodzieży do udziału w Projekcie.
5) Procedura rekrutacji obejmuje:
a) Etap naboru:
1. przekazanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju wsparcia
oraz wymagań stawianych przed Uczestnikami Projektu,
2. umieszczenie informacji na temat terminu prowadzonego naboru zostanie zamieszczona
w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz na stronie internetowej o
naborze do udziału w projekcie,
3. przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie.
b) Etap doboru:
1. weryfikacja formalna i merytoryczna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa
w Projekcie,
2. prowadzenie działań motywujących polegających na przedstawieniu bogatej i atrakcyjnej
ofert zajęć w ramach świetlicy socjoterapeutycznej,
3. przeprowadzenie indywidualnych rozmów przez pracownika socjalnego i asystenta
rodziny z rodzicami dzieci i młodzieży,
4. analiza danych potencjalnych Uczestników Projektu,
5. opracowanie listy Uczestników Projekty w podziale na płeć,
6. opracowanie listy rezerwowej w podziale na płeć,
7. sporządzenie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji do projektu.
8. poinformowanie o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie,
9. podpisanie deklaracji uczestnictwa w Placówce Wsparcia Dziennego przez uczestnika
projektu.
6) Zasady przyjmowania zgłoszeń:
 Regulamin rekrutacyjny, formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Gminy
w Stoczku lub osobiście z Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Stoczku, ul. Węgrowska
22. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście
lub za pomocą poczty tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do GOPS
w Stoczku. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty, oświadczenia
potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych, o których mowa w §2.
 Złożone przez rodziców dokumenty nie podlegają zwrotowi,
 Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.
7) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w Projekcie.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2) GOPS zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego
w przypadku wyczerpania miejsc.
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3) GOPS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
4) Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
5) Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Kierownika Świetlicy.
6) Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Kierownika Świetlicy.
7) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego
2. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy PO PŻ.
3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Stoczek
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