
 

1 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW  PROJEKTU 

Klub Młodzieżowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem 

„Przystanek Sukces” 

w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność 

dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023 

współfinansowanego z środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.  

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu.  

2. Regulamin wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są w biurze projektu 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem u Urzędzie Gminy w Dobrem p. 26, 

oraz na stronie internetowej szkoły www.pspdobre.pl 

§ 2. Informacje o projekcie. 

1. Projekt Klub Młodzieżowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem „Przystanek 

Sukces” realizowany będzie w terminie 1.02.2019 r. – 31.07. 2019 r. 

2. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz do osób z ich otoczenia. 

3. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru 

Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w oparciu o zasoby 

lokalne. 

4. Celami szczegółowymi są: zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – 

zawodowej mieszkańców obszaru w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa 

kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. 

5. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia oraz działania: 

− zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej „W zdrowym ciele zdrowy 

duch”; 

− warsztaty podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną „Z kulturą za pan brat”;  

− warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się „Czytam, słucham, rozumiem, 

pamiętam i komunikuję się w języku angielskim”; 

http://www.pspdobre.pl/
http://www.pspdobre.pl/
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− Pogotowie kryzysowe – pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia logopedyczne 

oraz pomoc w trudnych sytuacjach szkolnych, rówieśniczych i osobistych dzieci oraz 

ich rodzin; 

− „Lubię siebie i innych” – trening umiejętności społecznych. 

6. Działania projektowe realizowane będą podczas zajęć i warsztatów w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem oraz podczas wyjazdów do 

kina i teatru, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz imprez środowiskowych. 

7. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu, 

znajdującym się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem, ul. Szkolna 9. 

§ 3. Ogólne zasady rekrutacji. 

1. Rekrutacja uczestników projektu zostanie poprzedzona działaniami informacyjno – 

promocyjnymi, które w jasny sposób przedstawią formy wsparcia oraz korzyści          

z udziału w projekcie. 

2. Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się 15.02.2019 r. i będzie prowadzona do 

momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników. 

3. Informacje o prowadzanej rekrutacji zostaną umieszczone na tablicach 

ogłoszeniowych Urzędu Gminy Dobre,  PSP w Dobrem, w miejscach wywieszania 

ogłoszeń w miejscowości Dobre oraz stronach internetowych Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Dobrem www.pspdobre.pl i Urzędu Gminy Dobre www.ugdobre.pl. 

4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z poszanowaniem zasad równości szans, w tym 

zgodnie z zasadą równości płci. 

5. Uczestnik rekrutacji zobligowany jest do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa  

w projekcie i innych niezbędnych dokumentów oraz dostarczenia stosownych 

zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających spełnienie wymaganych kryteriów 

określonych w § 4 i 5. 

6. Deklarację uczestnictwa w projekcie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny 

dziecka. 

7. Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się w biurach projektu ul. Dworcowa 6 

pokój 26 w Dobrem oraz w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem, 

ul. Szkolna 9 pokój 103. 

8. Komplet wymaganych w rekrutacji dokumentów należy złożyć w biurze projektu 

ul. Dworcowa 6 pokój 26 w Dobrem lub w sekretariacie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Dobrem, ul. Szkolna 9 pokój 103. 

http://www.pspdobre.pl/
http://www.pspdobre.pl/
http://www.ugdobre.plora/
http://www.ugdobre.plora/
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9. Zespół ds. rekrutacji w oparciu o Deklaracje uczestnictwa oraz kryteria ustali listy 

osób zakwalifikowanych 

a) podstawową: 

− 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

− 6 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

b) dodatkową: 

− 6 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

− 3 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

10. Listy zakwalifikowanych uczestników projektu dostępne będą w biurze projektu. 

11. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej 

uczestników projektu. 

§ 4. Kryteria rekrutacji osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

1. Uczestnikami  projektu mogą być osoby, które spełniają następujące kryteria 

obligatoryjne: 

a) mieszkają na terenie gminy Dobre; 

b) biorą udział tylko w jednym projekcie objętym grantem w ramach naboru 

I/RPO/EFS/2018 dofinansowanego ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego; 

c) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie co 

najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

− jest członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej; 

− jest osobą, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym; 

− jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą; 

− jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości;  

− jest osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; 

− jest osobą niepełnosprawną lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, 

w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 
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− jest członkiem  rodziny  z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 

jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

− jest osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy; 

− jest osobą niesamodzielną; 

− jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020; 

− jest osobą korzystającą  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; 

2. Obowiązywać będą kryteria zero-jedynkowe, weryfikowane na podstawie złożonych 

dokumentów – zaświadczeń lub oświadczeń. 

§ 5. Kryteria rekrutacji osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem   

społecznym. 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby będące rówieśnikami osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym biorących udział w projekcie, które 

spełniają następujące kryteria obligatoryjne: 

a) mieszkają na terenie gminy Dobre; 

b) biorą udział tylko w jednym projekcie objętym grantem w ramach naboru 

I/RPO/EFS/2018 dofinansowanego ze środków LSR Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego; 

c) przedłoży formularz rekrutacyjny i inne niezbędne dokumenty; 

d) złoży oświadczenie, że jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

2. Obowiązywać będą kryteria zero-jedynkowe, weryfikowane na podstawie złożonych 

dokumentów. 

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych zmian.  

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 


