RAJSKI ZAKĄTEK: SZANSA NA LEPSZY START!

REGULAMIN PROJEKTU
„RAJSKI ZAKĄTEK: SZANSA NA LEPSZY START!”

§ 1.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 Projekt – projekt „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!” realizowany przez
Beneficjenta, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –
RIT. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa
oraz wkładu własnego Beneficjenta.
 Instytucja Zarządzająca (IZ) – oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego pełniący
role instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.


Realizator / Beneficjent, czyli podmiot realizujący projekt na podstawie umowy
o dofinansowanie. W ramach projektu funkcję Beneficjenta i Realizatora wsparcia
finansowego pełni Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.

 Potencjalny uczestnik/czka projektu – osoba fizyczna, która ubiega się o
zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożyła Formularz zgłoszeniowy wraz z
wymaganymi dokumentami oraz spełnia wymogi wskazane w niniejszym
Regulaminie.
 Uczestnik/czka projektu (UP)– osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do
udziału w projekcie, zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu


Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się
dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. Niezbędnym warunkiem przystąpienia
do Projektu i rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia będzie potwierdzenie spełnienia
kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, bezpośrednio
przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.
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 Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, o których mowa w § 3 niniejszego
Regulaminu wskazane jako obowiązkowe dla możliwości ubiegania się o udział w
projekcie.


Komisja Rekrutacyjna – Komisja powołana w celu właściwego (zgodnego z
założeniami projektu) wyboru uczestników/czek projektu.

 Miejsce zamieszkania – miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem
stałego pobytu (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego).

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie.
2. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Realizatora: 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście
1, tel. 434 24 36 wewn. 19, e-mail: rajskizakatek@mok.zory.pl.
3. Biuro jest czynne w dni robocze: od poniedziałku do czwartku godz. 7:30-16:00, w
piątki godz. 8:00-14:00.
4. Wszystkie informacje na temat Projektu, zwłaszcza naboru i realizacji form wsparcia
zamieszczane są na stronie internetowej: www.mok.zory.pl zakładka projekty > Rajski
Zakątek.
5. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu dla Poddziałania 9.2.2
(Konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17) oraz zasadą równości szans i zasadą
niedyskryminacji.
6. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości
środowiskowych usług społecznych w powiecie M. Żory, w tym usług opiekuńczych i
wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez
utworzenie do dnia 31.07.2018 r. placówki wsparcia dziennego z liczbą 15 miejsc dla
dzieci i młodzieży z terenu powiatu M. Żory oraz poprzez objęcie wsparciem 13 osób z
ich otoczenia do dn. 30.06.2020 r.
7. Zakres wsparcia
1) Zakres wsparcia dla Uczestników w ramach projektu obejmuje:
a) opiekę w świetlicy w dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy – maksymalnie 6,5 godziny dziennie
b) pomoc w nauce
c) organizację zajęć dodatkowych (zajęcia z robotyki, artystyczno-techniczne,
komputerowe, zajęcia sportowo-taneczne, warsztaty z umiejętności uczenia się, z
języka angielskiego)
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d)
e)
f)
g)
h)

organizację zajęć specjalistycznych: z logopedą, pedagogiem, psychologiem
wycieczki wraz z transportem
zapewnienie dożywienia
pomoc rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych
ogólnorozwojowe warsztaty grupowe dla rodziców i opiekunów – cykl 40 godz. i
dla rodziców/opiekunów wraz z dziećmi – 10 godz.
i) poradnictwo prawne.
2) Udział Uczestników we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny.
3) Zajęcia będą prowadzone w systemie modułowym.
8. Świetlica (osiedle Gwarków 22, Żory) będzie placówką typu wsparcia dziennego.
9. Świetlica działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.
§ 3.
Zasady rekrutacji
1) Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z zasadą równych szans, w tym z zasadą
równości płci.
2) Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać
się z niniejszym Regulaminem.
3) Uczestnicy muszą wskazać miejsce zamieszkania na obszarze Miasta Żory – osiedle
Gwarków – Rój lub terenu przyległego oraz spełnić jedno lub kilka z poniższych
kryteriów (potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub oświadczeniem):
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 2004 r. o pomocy
społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.);
c) osoby przebywające w 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;
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e) osoby
przebywające
w
młodzieżowych
ośrodkach
wychowawczych
i
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty;
f) osoby z niepełnosprawnością;
g) 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;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
i) osoby niesamodzielne;
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
4) Do udziału w zajęciach placówki dziennego wsparcia kwalifikowane są osoby w
wieku 7-18 lat.
5) Dodatkowo do udziału w projekcie są kwalifikowani rodzice i/lub osoby z otoczenia
dzieci/młodzieży - uczestników projektu.
6) W ramach rekrutacji zostaną przeprowadzone 2 niezależne nabory: w 2018 roku i w
2019 roku.
7) Przebieg rekrutacji:
 przyjmowanie
formularzy
zgłoszeniowych
(dostępnych na stronach
internetowych Realizatora i w biurze Realizatora):
 w terminie od 15 maja do 31 sierpnia 2018 r. dla I grupy
 w terminie od 1 kwietnia do 16 września 2019 r. dla II grupy
 weryfikacja formalna złożonych dokumentów
 podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami.
8) Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie w Biurze Projektu poprawnie
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu)
9) W przypadku zebrania/nie zebrania wystarczającej liczby formularzy zgłoszeniowych
do projektu Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia
terminu zakończenia rekrutacji.
10) O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować liczba otrzymanych punktów oraz
przejście przez pełen cykl opisany w par. 3 pkt. 7. Oceny dokonuje Komisja
Rekrutacyjna.
11) W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Realizatora.
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12) O kolejności na liście będzie decydować kolejność zgłoszeń w ramach
poszczególnych etapów rekrutacji.
13) O wynikach rekrutacji powiadomieni zostaną drogą mailową (za potwierdzeniem
odbioru) lub pisemną (za potwierdzeniem odbioru) lub telefonicznie jedynie ci
uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
14) Osoba staje się uczestnikiem projektu w chwili podpisania deklaracji uczestnictwa
w projekcie.
15) Dla wykazania kwalifikowalności do projektu do deklaracji uczestnictwa dołączyć
należy stosowne załączniki, np.:
a. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej;
b. Zaświadczenie, że dochód w rodzinie nie przekracza 528 zł netto (na rękę);
c. Zaświadczenie o zatrudnieniu w Centrum Integracji Społecznej (tylko w przypadku,
gdy rodzic/opiekun będzie brał udział w zajęciach);
d. Zaświadczenie, że dziecko/podopieczny przebywa w pieczy zastępczej;
e. Zaświadczenie, że wobec dziecka/podopiecznego zastosowano sądowe środki
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. (m.in. upomnienie sądowe, ustanowiony sądowo nadzór
odpowiedzialny rodzica/opiekuna, nadzór organizacji młodzieżowej lub społecznej,
nadzór kuratora, pobyt w ośrodku kuratorskim, umieszczenie w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym/ zawodowej rodzinie zastępczej/zakładzie poprawczym);
f. Zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka;
g. Zaświadczenie, że w rodzinie jest inne dziecko z niepełnosprawnością i co najmniej
jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania
opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością (tylko w przypadku, gdy rodzic/opiekun
będzie brał udział w zajęciach);
h. Zaświadczenie o byciu osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy, zgodnie z
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tylko w przypadku, gdy rodzic/opiekun będzie brał udział w zajęciach);
i. Zaświadczenie, że dziecko korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

16) Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do Projektu, nie zgłosi się w
wyznaczonym terminie na spotkanie informacyjne oraz podpisanie deklaracji
uczestnictwa w projekcie, zostaje skreślona z listy uczestników (wyjątkiem jest
usprawiedliwienie nieobecności będącej konsekwencją zdarzeń losowych). Na
powstałe w wyniku tego nowe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba
z listy rezerwowej. Na liście sporządzonej w trakcie rekrutacji, znajdą się osoby,
które złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne.
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17) Z rodzinami osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu będzie przeprowadzana
rozmowa (wywiad środowiskowy) w domach uczestników, w terminie do 30 września
2018 (I grupa) i 30 września 2019 (II grupa).
18) Lista podstawowa zawierać będzie odpowiednio po 15 uczestników w każdym
naborze. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona według potrzeb na bieżąco.
19) Podmiot rekrutujący: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1,
44-240 Żory, tel. 32 434 24 36 wewn. 19, e-mail: rajskizakatek@mok.zory.pl.

§ 4.

Warunki uczestnictwa / Wsparcie

1. Warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w
projekcie oraz m.in. oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz
zgody opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych
projektu oraz na zezwolenie na samodzielny powrót dziecka do domu. W przypadku
uczestników niepełnoletnich dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny
uczestnika/czki projektu.

§ 5.

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie

1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika projektu niepełnoletniego ma prawo do
rezygnacji z udziału jego dziecka w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona
pisemnie do Biura Projektu na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w projekcie jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i
wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji,
złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia
Realizatora o przerwaniu udziału dziecka w projekcie.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w okresie dłuższym niż 14 dni
kalendarzowych, a także w przypadku braku kontaktu z rodzicem lub opiekunem
prawnym w okresie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych realizator ma prawo wykreślić
dziecko z listy uczestników projektu.
5. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych powodów, niż określone w
pkt. 2, może zostać pociągnięty w trakcie udziału zobowiązany jest do zwrotu
poniesionych kosztów – wyliczonych proporcjonalnie do jego udziału w projekcie.
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6. W przypadku rezygnacji uczestnika w sytuacji opisanej w pkt.1, pkt. 2 i w pkt. 4 – do
Projektu zostanie zrekrutowana osoba z listy rezerwowej.
7. Dopuszcza się sytuację odstąpienia od zwrotu środków z tytułu poniesionych kosztów,
ale tylko w przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od uczestnika projektu.

§ 6.

Zasady monitoringu i kontroli

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnicy projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra zobowiązani są
do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.
3. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie rodzic lub opiekun prawny
dziecka zgłoszonego do projektu zobowiązany jest do przekazania danych
dotyczących zgłoszonego dziecka do projektu o jego statusie na rynku pracy oraz
informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji
lub nabycia kompetencji lub dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji kształcenia.
4. Monitoring Projektu odbywa się na każdym jego etapie. Sposób pomiaru rezultatów
określa wniosek o dofinansowanie Projektu, na podstawie którego jest realizowane
przedsięwzięcie.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin projektu obowiązuje od dnia 15 maja 2018 roku. Aktualna wersja dostępna
jest na stronie www.mok.zory.pl, zakładka projekty > Rajski Zakątek.
2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji
jego zapisów.
3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.
4. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu,
Realizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji Projektu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 uczestnikom nie przysługują
żadne roszczenia wobec Realizatora.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję
podejmuje Realizator.
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