Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

REGULAMIN REKRUTACYJNY
do placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
w Goleszowie
w ramach projektu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „FAScynująca świetlica”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (dalej: „Regulamin”) określa: cele i założenia
Projektu, zasady kwalifikacji Uczestników Projektu, zasady organizacji zajęć oraz warunki
uczestnictwa w formach wsparcia, zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w Projekcie.

2.

Projekt realizowany jest w okresie od: 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

3.

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta Projektu – Fundacja FASCYNUJĄCY
ŚWIAT DZIECKA z Goleszowa, ul. Cieszyńska 16.

4.

Miejscem realizacji projektu jest Świetlica znajdująca się w budynku Szkoły Podstawowej w
Goleszowie, a projekt obejmuje swoimi działaniami mieszkańców gminy Goleszów.

5.

Informacje na temat Projektu znajdują się na stronach internetowych Beneficjenta oraz Partnera
Projektu: https://fasfundacja.pl/, http://goleszow.pl/.
§ 2.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.

Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady
równych szans. Realizator Projektu zakłada równy dostęp dla osób, w tym osób z
niepełnosprawnościami.

2.

Projekt zakłada wsparcie dla 32 mieszkańców Gminy Goleszów, 20 dzieci i 12
rodziców/opiekunów prawnych.

3.

Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu.

4.

Rekrutacja do Projektu, której efektem będzie stworzenie listy podstawowej i rezerwowej osób
zakwalifikowanych do Projektu odbywać się będzie w następujący sposób:
1) Uczestnicy Projektu zostaną rekrutowani spośród osób spełniających kryteria określone dla
Grupy Docelowej.
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2) Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie (bądź opiekun prawny, np. rodzic),
zobowiązana jest do wypełnienia, podpisania i złożenia Formularza zgłoszeniowego
(Załącznik nr 1 do Regulaminu),
3) Na podstawie złożonych dokumentów zostaną utworzone listy rankingowe podstawowe
(liczące 20 miejsc w przypadku dzieci i 12 miejsc w przypadku rodziców/prawnych
opiekunów) oraz listy rankingowe rezerwowe.
4) O miejscu na liście będzie decydowała kolejność zgłoszenia się do udziału w Projekcie
5) Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby udziału w Projekcie zgodnie z art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
6) O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną.
7) Z Uczestnikami Projektu zostaną podpisane Deklaracje udziału oraz oświadczenie dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
8) W przypadku wolnych miejsc w Projekcie, uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne
zakłada informowanie osób z listy rankingowej rezerwowej o zakwalifikowaniu się do
Projektu.
5.

Regulamin zostanie umieszczony w Biurze Projektu, na stronach internetowych Realizatora
Projektu, a także w pomieszczeniach świetlicy.
§ 3.
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.

Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
1) nieodpłatnego udziału w Projekcie,
2) zgłaszania uwag i oceny działań w ramach Projektu, do których został zakwalifikowany,
3) rezygnacji z udziału w Projekcie.

2.

Do obowiązków Uczestnika Projektu należy:
1) wypełnianie i składanie dokumentacji projektowej,
2) udzielanie niezbędnych danych osobowych wymaganych dla prawidłowej realizacji
Projektu,
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3) niezwłoczne informowania Koordynatora Projektu/opiekuna Świetlicy o przeszkodach
uniemożliwiających udział w projekcie,
4) udział w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Realizatorów
Projektu, jak i zleconych przez Instytucję Zarządzającą,
5) przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego Świetlicy, regulaminów obowiązujących przy
realizacji form wsparcia, do których Uczestnik Projektu został zakwalifikowany,
6) wypełniania zaleceń Realizatorów Projektu w zakresie realizowanych przez nich działań w
ramach Projektu
3.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów niezbędnych do
prawidłowej realizacji projektu.

4.

Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w sytuacji:
1) rezygnacji Uczestnika Projektu i/lub jego opiekuna prawnego. Rezygnacja powinna nastąpić
w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Uczestnika Projektu i/lub jego
opiekuna,
2) naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub regulaminach poszczególnych form
wsparcia,
3) naruszenia norm współżycia społecznego,

5.

Co najmniej dwutygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności w zajęciach organizowanych
w ramach Świetlicy.

6.

Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje Koordynator Projektu wraz z
opiekunem Świetlicy.

7.

Informacja o skreśleniu z listy Uczestników Projektu przekazywana jest w formie pisemnej.

8.

Udział w Projekcie wygasa wraz:
1) ze śmiercią uczestnika Projektu,
2) zakończeniem realizacji Projektu,
3) skreśleniem z listy Uczestników Projektu.
§ 4.
ZASADY MONITOROWANIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do informowania Koordynatora Projektu/opiekuna
Świetlicy o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska,
numeru telefonu, miejsca zamieszkania.
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2.

Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu
i ewaluacji mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu
przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu zobowiązani są do
wypełniania ankiet na potrzeby Projektu oraz poddawania się badaniom ewaluacyjnym.

3.

Uczestnicy Projektu w ramach procesu monitoringu i ewaluacji mogą być poddawani
badaniom przez Instytucję Zarządzającą oraz podmioty, którym Instytucja Zarządzająca zleci
przeprowadzenie badań monitorujących i ewaluacyjnych w okresie realizacji i trwałości
Projektu, tj. 5 lat od momentu zakończenia jego realizacji.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin wprowadza Realizator Projektu – Prezes Fundacja FASCYNUJĄCY ŚWIAT
DZIECKA.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
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