Projekt „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice - „PLANETA MARZEŃ”,
RPMP.09.02.01-12-0372/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

REGULAMIN REKRUTACJI PODOPIECZNYCH NA ROK 2018
do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży
„PLANETA MARZEŃ”
w Gminie Iwanowice
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Fundacji – należy przez to rozumieć Fundację „Małopolska Izba Samorządowa”, z
siedzibą w Krakowie (al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków)
2. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i
Młodzieży w Gminie Iwanowice - „PLANETA MARZEŃ”
3. Placówce – należy przez to rozumieć Placówkę Wsparcia Dziennego dla Dzieci i
Młodzieży „PLANETA MARZEŃ” w Gminie Iwanowice z siedzibą w Grzegorzowicach
Wielkich 31, 32-095 Iwanowice.
4. Podopieczny Placówki – należy przez to rozumieć osobę do 18 roku życia,
zakwalifikowaną do udziału w zajęciach organizowanych przez Placówkę, zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Dokumenty zgłoszeniowe – należy przez to rozumieć komplet dokumentów, który należy
złożyć w Placówce.
6. Wsparcie realizowane przez Placówkę – należy przez to rozumieć zespół działań
wychowawczych, opiekuńczych i specjalistycznych, realizowanych przez Placówkę
wobec jej Podopiecznych.

§3
Dokumentacja zgłoszeniowa
Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Gminy Iwanowice i
Fundacji oraz w Placówce w godzinach jej pracy i składa się z następujących elementów:

1. Karta zgłoszenia do Placówki wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych
dziecka (załącznik nr 1).
2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji:
a. niezbędne zaświadczenia, opinie, orzeczenie itp., potwierdzające sytuację dziecka
(zdrowotną, emocjonalną, szkolną itp.)
§4
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
Zasady ogólne
1. Podopiecznymi Placówki są dzieci i młodzież do 18 roku życia, które zostały przyjęte do
Placówki w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zespół Rekrutacyjny realizuje proces rekrutacji Podopiecznych Palcówki na podstawie
danych zawartych w dostarczonej dokumentacji zgłoszeniowej.
3. Realizując proces rekrutacji, Zespół Rekrutacyjny może dokonywać weryfikacji
przedstawionych dokumentów.
4. W procesie rekrutacji, Zespół Rekrutacyjny kieruje się następującymi czynnikami:
a. zgodność sytuacji danego dziecka z kryteriami grupy docelowej oraz osób i
rodzin preferowanych do objęcia wsparciem (por. poniżej część „Kryteria
rekrutacji”, pkt „2. Merytoryczne”).
b. O kolejności przyjęcia dzieci decydować będą pkt. ustalone wg preferowanych
kryteriów. W przypadku gdy 2 lub więcej dzieci uzyska równą liczbę pkt, o
miejscu decyduje: niepełnosprawność dziecka/rodziców/opiekunów, deficyty,
samotne rodzicielstwo, korzystanie z pomocy społecznej.
5. Zespół Rekrutacyjny może w procesie rekrutacji podjąć decyzję o przyjęciu do Placówki
osoby, która nie należy do wymienionych w pkt 4.b. grup o szczególnych potrzebach, o
ile Placówka posiada wolne miejsca, oraz potrzeby wszystkich osób z grup o
szczególnych potrzebach zostały zaspokojone, oraz nie ograniczy to przyjęcia osób
skierowanych przez Sąd.
6. Zespół Rekrutacyjny, pod warunkiem wolnych miejsc w Placówce, ma obowiązek
zakwalifikowania do niej wszystkich osób skierowanych przez Sąd.
7. W przypadku liczby chętnych, przewyższającej liczbę miejsc w Placówce, Zespół
Rekrutacyjny może dokonać wyboru Podopiecznych Placówki na podstawie dodatkowych
kryteriów, w oparciu o przeprowadzone przez siebie diagnozy.
8. Proces oceny dokumentacji rekrutacyjnej trwa do 6 dni roboczych.
9. Zespół Rekrutacyjny dokumentuje swą pracę w formie Protokołu z Rekrutacji.
10. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, Zespół Rekrutacyjny tworzy:
a. listę dzieci przyjętych do Placówki (wg uzyskanej liczby punktów) – maksymalnie
15 osób,
b. listę rezerwową.
11. Od decyzji rekrutacyjnych Zespołu Rekrutacyjnego, wnioskodawcom przysługuje prawo
pisemnego odwołania do Fundacji.

12. Kandydaci o wynikach rekrutacji powiadamiani są drogą pocztową, mailową lub
telefonicznie.
13. Decyzje Zespołu Rekrutacyjnego, dotyczące rekrutacji, wraz z Protokołem z Rekrutacji
podlegają zatwierdzeniu przez Fundację, jako organ prowadzący Placówkę.
14. Listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową osób, które z powodu braku miejsc
nie zostały zakwalifikowane do Placówki, udostępnia się w siedzibie Placówki i na jej
stronie internetowej.

Częstotliwość prowadzenia rekrutacji
1. Nabór Uczestnika do Placówki prowadzony jest 1 raz w roku, we wrześniu.
2. Z uwagi na uruchomienie Palcówki w maju 2018 r., w roku 2018 odbędą się dwa nabory:
pierwszy nabór w okresie od 14 maja 2018 do 28 maja 2018 r. Drugi nabór odbędzie się
w okresie od 10 września 2018 do 21 września 2018 r.
3. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w sposób ciągły, przez cały okres trwania
projektu, z uwzględnieniem rotacji uczestników, oraz zachowaniem limitu
15 podopiecznych. Specyfika projektu umożliwia przyjęcie w każdej chwili
kwalifikującego się uczestnika projektu (w miarę posiadania przez Placówkę wolnych
miejsc).

Powiadomienie o rozpoczęciu rekrutacji do Placówki
O rozpoczęciu rekrutacji, Placówka informuje z wykorzystaniem następujących kanałów
informacyjnych:
 strona internetowa Urzędu Gminy Iwanowice, Urzędu Gminy Gołcza i Urzędu Miasta
Słomniki,
 ogłoszenia parafialne,
 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Iwanowicach, Gołczy i Słomnikach,
 lokalna prasa,
 media społecznościowe,
 informacje na tablicach ogłoszeń w Iwanowicach, Gołczy i Słomnikach,
 plakaty umieszczone w miejscach publicznych na terenie gmin: Iwanowice, Gołcza i
Słomniki,
 informacje podczas wydarzeń lokalnych (koncertów, turniejów, itp.) i na spotkaniu z
rodzicami uczestników.

Przebieg procesu rekrutacji
1. Osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej w
siedzibie Placówki, w terminie podanym w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru do Placówki.

2. Informacja o dokumentacji zgłoszeniowej wraz z odpowiednimi formularzami, dostępna
jest z chwilą rozpoczęcia rekrutacji w:
a. siedzibie Placówki,
b. na stronie internetowej urzędów gmin,
c. na stronie internetowej Fundacji.

Kryteria rekrutacji:
1. Formalne:
a) Wiek do 18 roku życia.
b) Miejsce zamieszkania w Gminie Iwanowice, Gminie Gołcza lub w Gminie Słomniki.
c) Przedłożenie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.
Kryteria formalne weryfikowane są na podstawie informacji przedstawionych w Karcie
zgłoszenia do Placówki wypełnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego/wychowawcę
/pedagoga /psychologa/pracownika GOPS.
2. Merytoryczne
Pierwszeństwo udziału w Placówce mają dzieci oraz ich rodziny, które mają trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – deficyty w rodzinie np.: trudności w
wychowaniu, edukacji dzieci, rozbicie rodziny, bezrobocie, uzależnienie członka/ów rodziny,
przemoc fizyczna lub psychiczna w rodzinie, ubóstwo rodziny. W szczególności są to osoby,
które:
a) korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do niej, w tym
korzystają/uczestniczą w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa – 10 pkt
b) są niepełnosprawne, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10
pkt
c) posiadają niepełnosprawności sprzężone z zaburzeniami psychicznymi, w tym z
niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi –
10 pkt
d) są zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych – 10 pkt
e) doświadczają wielokrotnego wykluczenia lub są zagrożone wykluczeniem społecznym
z powodu więcej niż jednej przesłanki – 10 pkt
Osoby nie spełniające w/w kryteriów będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc i
określonego limitu (10%).
3. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji do Placówki:
 Miejsce zamieszkania: Gmina Iwanowice – 10pkt; pozostałe gminy objęte zasięgiem
projektu –5pkt
 Status rodzica na rynku pracy: bezrobotny/bierny zawodowo – 5pkt
 Deficyty edukacyjne dziecka, specjalne potrzeby rozwojowe i społeczne – 10pkt

 Niepełnosprawność w stopniu lekkim – 5pkt
 Samotne rodzicielstwo – 5pkt
 Rodziny wielodzietne – 5pkt
 Niepełnosprawność rodzica/opiekuna – 10pkt
Rekrutacja uczestników przebiega z zachowaniem zasady równych szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

§5
Rezygnacja i wykreślenie z udziału w zajęciach Placówki
1. Osobie/instytucji występującej z wnioskiem o przyjęcie Podopiecznego do Placówki,
przysługuje prawo pisemnej rezygnacji z jego uczestnictwa w zajęciach Placówki.
2. W przypadku rezygnacji z udziału zajęciach Placówki, pierwsza osoba z listy rezerwowej
zostaje zakwalifikowana do Placówki.
3. O podjęciu decyzji o skreśleniu z listy Podopiecznych Placówki oraz o przyjęciu do
Placówki osoby z listy rezerwowej – Placówka powiadamia wnioskodawców w sposób
określony w pkt 12 „Zasad Ogólnych” w § 4.
4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Placówki oraz w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika i braku kontaktu z rodzicem/opiekunem w
okresie dłuższym niż 3 tygodnie, Kierownik Placówki ma prawo wykreślić dziecko z listy
Podopiecznych Placówki.
5. O podjętej decyzji o wykreśleniu z listy Podopiecznych Placówki, Kierownik powiadamia
wnioskodawców w sposób określony w pkt 12 „Zasad Ogólnych” w § 4.

§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Placówce, na stronie internetowej Fundacji i na
stronie internetowej Gminy Iwanowice.
2. W imieniu Podopiecznego Placówki, rodzic/opiekun prawny, po zapoznaniu się z
niniejszym Regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Niniejszy Regulamin Rekrutacji obowiązują od dnia 16 kwietnia 2018 r.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których
rodzice/opiekunowie prawni Podopiecznych Placówki będą niezwłocznie informowani
przez Kierownika Placówki i wychowawców.
Załącznik Nr 1:
Karta zgłoszenia do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie
Iwanowice – „PLANETA MARZEŃ” w Grzegorzowicach Wielkich

