Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN PROJEKTU

Obowiązujący do projektu pt. „Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo” w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne,
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie
IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

§1
Definicje

1. Realizator – podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
2. Program – Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie
społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT.
3. Projekt – projekt pt: „Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo”, realizowany w okresie od
01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
4. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w projekcie.
5. Biuro Projektu – miejsce zarządzania finansowego i merytorycznego projektem, znajdujące się przy
ul. Sikorskiego 42 w Głownie.
6. Kompetencje kluczowe - zdefiniowane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)
jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których
wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji
społecznej i zatrudnienia. Wymienione § 2 p.5 f
7. Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - placówka organizująca zajęcia socjoterapeutyczne,
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizująca indywidualny program korekcyjny,
program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną
i socjoterapię
8. Opiekun prawny - osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym.
9. Osoba niepełnosprawna – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.2011, Nr 127, poz 721 z póżn. zm.) osoba której stan fizyczny, psychiczny lub
umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w
szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej
10. Komisja Rekrutacyjna - oznacza to Komisję powoływaną przez Realizatora celu formalnej i merytorycznej
oceny dokumentacji rekrutacyjnej. W skład komisji wchodzą: Kierownik placówki oraz psycholog. Nad pracami
komisji w charakterze obserwatora czuwa Kierownik projektu.
11. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co
najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
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c) osoby przebywające w pieczy zastępczej (W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na
warunkach określonych w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz.
2198, z późn. zm.);
f)

osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej
jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością
h) osoby niesamodzielne;
i)

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j)

osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
§2
Informacje ogólne

1. Projekt pt. „Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo” realizowany przez Stowarzyszenie
Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” w Głownie na podstawie umowy nr RPLD.09.02.02-10A007/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca dla Działania IX.2.2 w
ramach RPO WŁ).

2. Okres realizacji projektu od 01.01.2018 – 31.12.2020.
3. Cel projektu: poprawa jakości życia i dostępu do usług społecznych dla 20 dzieci niepełnosprawnych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 3-16 lat, z terenu powiatów: zgierskiego, brzezińskiego,
łódzkiego wschodniego, poprzez zwiększenie liczby miejsc w specjalistycznej placówce terapeutyczno–
opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”.
4. Projekt zakłada:
a) utworzenie dodatkowych 20 miejsc specjalistycznej placówce terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia
dziennego
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b) zakwalifikowanie do udziału w projekcie 20 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym, spełniających kryteria, o których mowa w § 4;
c) objęcie uczestników wsparciem psychologicznym i terapeutycznym
d) objęcie uczestników specjalistyczną opieką zakładającą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych


zajęcia indywidualne: logopedyczne, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, rehabilitacji
ruchowej oraz trening Warnkego



zajęcia grupowe: dogoterapia, trening umiejętności społecznych

e) udział uczestników w wydarzeniach społeczno-kulturalnych
f) objęcie uczestników kompleksowym wsparciem, kładącym nacisk na rozwój u nich kompetencji
kluczowych


porozumiewanie się w języku ojczystym



kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne



umiejętność uczenia się



kompetencje społeczne i obywatelskie



świadomość i ekspresja kulturalna

5. Każda/y z opiekunów prawnych uczestników zobowiązana/y jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
6. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Realizatora projektu: www.prodesse.org oraz
www.osinkowo.pl

§3
Działania w projekcie

1. Rekrutacja – zasady zostały szczegółowo określono w par 3, 4, 5
2. Działalność placówki wsparcia dziennego
a. Placówka będzie czynna w dni powszednie w godzinach 14-19
b. Placówka będzie organizowała wydarzenia kulturalne oraz wycieczki autokarowe (pkt. 3)
c. W placówce będą odbywały się zajęcia terapeutyczne (pkt. 4)
d. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie, w tym ciepły posiłek
e. Uczestnicy będą podzieleni na 2 grupy po 10os
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f.

Opiekę w każdej grupie będzie sprawował 1 wychowawca oraz 1 opiekun

g. Udział w projekcie jest bezpłatny
3. Strefa kultury i sportu:
a. Strefa kultury: w ramach zadania przewiduje się:
i. Koncerty muzyczne / teatralne / warsztaty co 2-gi miesiąc
ii. Wycieczki autokarowe np. do kina, teatru, miejsc kultury, nauki, rekreacji ( basen,
muzeum, planetarium, ZOO, sala zabaw etc ) co 2-gi miesiąc
b. Strefa sportu: w ramach zadania przewiduje się:
i. zajęcia sportowe (1 raz w tygodniu po 2 godziny, dla każdej z 2 grup 10-cio osobowych)
4. Strefa Terapii: w ramach zadania przewiduje się:
a. zajęcia indywidualne (każde 60 min):
 logopedyczne,
 terapii psychologicznej,
 terapii pedagogicznej,
 rehabilitacji ruchowej,
 trening Warnkego
b. zajęcia grupowe (każde 60 min w grupach 5-cio osobowych):
 trening umiejętności społecznych,
 dogoterapia,
c. Każdy z Uczestników Projektu będzie mógł skorzystać z 3 form wsparcia indywidualnego (1x / tyg/
os) i 1 formy grupowej (1x / tyg/ os), zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Indywidualnym
Programie Korekcyjnym

§4
Warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
a) jest osobą niepełnosprawną lub osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
b) jest osobą w wieku 3-16 lat
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c) jest osobą, która zamieszkuje na terenie powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego
województwa łódzkiego
d) dostarczy w terminie trwania naboru wszystkie dokumenty określone w § 5 niniejszego regulaminu;
2. W procesie rekrutacji uczestników do udziału w projekcie priorytetowo traktowane będą osoby, które:
spełniają łącznie warunki określone w pkt. 1 oraz są to:


osoby ze wskazaniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkoły lub ośrodka pomocy
społecznej o potrzebie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego



osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami
psychicznymi i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.



osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia
społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek (zg. z Wytycznymi w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) - § 1, pkt.11



osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

§5
Dokumenty rekrutacyjne

1. Rodzice / Opiekunowie prawni dzieci ubiegających się o uczestnictwo w projekcie są zobowiązani do
złożenia odpowiednich dokumentów:
a. bezpośrednio w biurze projektu
b. drogą mailową na adres : biuro@prodesse.org - osoby przesyłające zgłoszenia drogą mailową,
zobowiązane są poza przesłaniem formularza zgłoszeniowego, do załączenia skanów innych
wymaganych dokumentów oraz dostarczenia papierowych wersji
2. Wymagane dokumenty to:
a. Formularz Zgłoszeniowy obejmujący następujące części:
i. Dane uczestnika
ii. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego
iii. Kryteria premiujące
iv. Oświadczenie o:
 wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 prawdziwości informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym
b. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu lub inny dokument
pozwalający potwierdzić niepełnosprawność dziecka - jeśli posiada
c. Zaświadczenie o potrzebie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

§6
Przebieg rekrutacji
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1. Rekrutacja uczestników do projektu będzie się odbywała w terminie od 08.01.2018 do 28.02.2018r z
możliwością przedłużenia. Informacja o ewentualnym przedłużeniu procesu rekrutacji będzie zamieszczona na
stronie internetowej www.prodesse.org.
2. Rekrutacja będzie przebiegała następująco:
I etap: złożenie przez rodziców / opiekunów prawnych dokumentów o których mowa w par. 5 pkt 2. Dokumenty
nie podlegają zwrotowi. Po złożeniu powyższej dokumentacji rodzice / opiekunowie prawni wraz z potencjalnymi
uczestnikami projektu zostaną skierowani na rozmowy indywidualne z kierownikiem placówki/pedagogiem
i psychologiem.
II etap: przeprowadzenie rozmów z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka przez kierownika
placówki/pedagoga i psychologa. Kierownik placówki i psycholog przeprowadzi rozmowę z rodzicem/opiekunem
oraz określi zgodnie z kwestionariuszem oceny stanu rozwoju dziecka oraz funkcji poznawczych, poziom
rozwoju dziecka, zdiagnozuje umiejętności społeczne, funkcjonowania w grupie i określi możliwości dziecka w
kontekście udziału w zajęciach indywidualnych, i grupowych. Terminy przeprowadzenia rozmów będą ustalane
indywidualnie.
III etap: na podstawie informacji uzyskanych w przebiegu rekrutacji (etap I-II) komisja rekrutacyjna w składzie:
kierownik placówki/pedagog, kierownik projektu, psycholog określi listę osób zakwalifikowanych do udziału
w projekcie zgodnie z poniższymi kryteriami:
a. Kryteria podstawowe:
i.
niepełnosprawność lub zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
ii.
wiek 3-16 lat
iii.
zamieszkanie na terenie powiatów brzezińskiego lub łódzkiego wschodniego lub
zgierskiego, województwa łódzkiego
iv.
dostarczenie w terminie trwania naboru wszystkich dokumentów określonych w § 5
niniejszego regulaminu;
b. kryteria premiujące:
i.
orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument pozwalający potwierdzić
niepełnosprawność dziecka, (10pkt),
ii.
niepełnosprawność sprzężona / intelektualna / psychiczna (10pkt),
iii.
kwestionariusz oceny stanu rozwoju dziecka oraz funkcji poznawczych oraz rozmowa
z rodzicami(1-10pkt za kwestionariusz; 1-20pkt za rozmowę),
iv.
zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1
z przesłanek (zg. z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020) (10 pkt),
v.
korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (10 pkt),
vi.
zaświadczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej/szkoły/mops o potrzebie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego (10 pkt),
3. Warunkiem przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów podstawowych. Zdobyte punkty za kryteria
premiujące ustalą listę przyjętych do projektu. Maksymalnie można uzyskać 80 punktów.
4. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników tej samej liczby punktów, dodatkowym kryterium jest
kolejność zgłoszeń tj. data wpływu dokumentów o których mowa w par. 4 pkt 2 do biura projektu.

§7
Obowiązki Rodzica / Opiekuna Prawnego

1. Z dniem podpisania przez Rodzica / opiekuna prawnego dziecka deklaracji uczestnictwa w projekcie
(w dniu otrzymania pierwszej formy wsparcia), osoba zgłoszona do Projektu staje się Uczestnikiem
Projektu
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2. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do:
a. punktualnego i aktywnego uczestnictwa uczestnika projektu w zajęciach organizowanych
w ramach projektu (w przypadku pogłębiającej się absencji, niezwiązanej z przyczynami
zdrowotnymi uczestnika projektu, Realizator ma prawo usunąć uczestnika z projektu)
b. każdorazowego potwierdzania podpisem uczestnictwa uczestnika projektu na listach obecności
c. wypełniania ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu
d. powiadomienia Realizatora Projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących jego osoby (m.in.
zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu).
e. każdorazowego uprzedzenia Realizatora Projektu o braku możliwości uczestnictwa w zajęciach
Uczestnika Projektu z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych, najpóźniej do godziny 7.00
w pierwszym dniu nieobecności .
3. Rodzic / Opiekun prawny akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na
oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć Rodzic / opiekun prawny
zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Realizatora Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie w jak najwcześniejszym możliwym terminie.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć w ramach Projektu w trakcie ich trwania rodzic / opiekun Prawny
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania,
bądź niewywiązywania się przez z warunków określonych w § 7, Realizator może wezwać rodzica /
opiekuna prawnego do zwrotu kwoty odpowiadającej równowartości kosztów przypadających na jednego
Uczestnika (zgodnie z regułą proporcjonalności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) w terminie 14 dni od dnia usunięcia uczestnika
z projektu przez Realizatora, na rachunek bankowy wskazany przez Realizatora. O usunięciu uczestnika
z projektu, Realizator powiadomi go w formie pisemnej.
4. Rezygnacja z udziału w Projekcie bez restrykcji finansowych może nastąpić w przypadku:- zdarzeń
losowych z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu (takie przypadki będą rozpatrywane
indywidualnie)
5. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w trybie
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego. Wobec osoby skreślonej z listy Uczestników Projektu z powyższych przyczyn stosuje się
sankcje wymienione w pkt. 3.

§9
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Obowiązki Realizatora

1. Przeprowadzenia planowanych działań w oparciu o założenia projektu
2. Realizator każdemu uczestnikowi projektu zapewni:
a. wykwalifikowaną kadrę : wychowawców i specjalistów
b. sale do prowadzenia zajęć przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
c. bezpłatne posiłki w dniu pobytu uczestnika w placówce
d. transport i zakup biletów podczas wycieczek
e. udział w koncertach muzycznych odbywających się na terenie placówki
f.

udział w zajęciach sportowych

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych, zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Pracy, lub
zmiany innych dokumentów programowych dotyczących Projektu, ewentualnie konieczności lepszego
dostosowania go do wytycznych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana Regulaminu
obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu: www.prodesse.org i www.osinkowo.pl
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Projektu: www.prodesse.org i
www.osinkowo.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Kierownik Projektu.

Głowno, dn. 08.01.2018

