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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku” realizowanego w 

ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, 

Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, 

 Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 

 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w projekcie pn. „Krok po kroku – na 

aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku”. 

2. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dziennikarsko-multimedialnych, 

rękodzielniczych, przedsiębiorczości, kuchni regionalnej i językowych oraz wyjazdów 

edukacyjnych i spotkania integracyjnego dla 100 dzieci w wieku 6 - 15 lat zamieszkujących 

na terenie Gminy Ciężkowice zwanych dalej Beneficjentami. 

3. Projekt, o którym mowa w punkcie 1 realizowany jest w okresie 01.05.2017 r. do 

30.09.2017 r. 

4. Uczestnicy nie pokrywają kosztów z tytułu uczestnictwa w proponowanych zajęciach 

i wyjazdach – formy wsparcia są bezpłatne.  

5. Projekt realizowany jest przez Fundację Społeczną Progres w partnerstwie z Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Ciężkowice. 

§ 2 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani uczestnictwem dziecka w projekcie składają 

poprawnie wypełniony formularz Zgoda na uczestnictwo w projekcie. 

2. Zgodę na uczestnictwo w projekcie można pobrać w biurze Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Ciężkowice, a także ze stron internetowych: www.ciezkowice.pl 

i www.fundacjaprogres.pl. 

 

§ 3 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Ciężkowice (Ratusz, Ciężkowice ul. Rynek 1) w okresie od 29.05.2017 do 09.06.2017 r. 

w godzinach od 10.00 do 18:00. Dokumenty, które wpłyną przed lub po wyznaczonym wyżej 

terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 4 

Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów dokona Zespół Rekrutacyjny w składzie: 

Koordynator Projektu, Pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Prezes 

Fundacji Społecznej Progres. 

 

http://www.ciezkowice.pl/
http://www.fundacjaprogres.pl/
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§ 5 

1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które w momencie rekrutacji 

spełnią następujące wymogi formalne: 

a) zamieszkują na terenie Gminy Ciężkowice,  

b) mieszczą się w przedziale wiekowym 6 - 15 lat. 

 

§ 6 

1. W przypadku spełnienia wymogów formalnych w procesie rekrutacji zastosowany zostanie 

system preferencji polegający na przyznaniu punktów i zakwalifikowaniu do projektu 

w pierwszej kolejności osób z poniższych grup: 

a) Dziecko pochodzi z rodziny korzystającej z pomocy GOPS w Ciężkowicach - /1pkt./ - 

(jakiekolwiek świadczenie uzyskane przez rodzinę w roku 2016, oprócz świadczenia 500+ na 

drugie i kolejne dziecko, w przypadku którego nie weryfikuje się dochodów rodziny.)  

b) Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) - /1 pkt./  

c) Dziecko pochodzi z rodziny utrzymującej się wyłącznie z gospodarstwa rolnego - /1 pkt./ 

2. Powyższe dane zbierane będą na podstawie oświadczeń rodziców zawartych w formularzu 

Zgody na uczestnictwo w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Każdy z potencjalnych beneficjentów wybiera jeden z pięciu rodzajów warsztatów 

(wymienionych w Zgodzie na uczestnictwo w projekcie), w których chciałby uczestniczyć. 

Ilość miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona, w przypadku przekroczenia liczby 

chętnych na wskazane w formularzu warsztaty,  o przyjęciu zdecyduje data/godzina 

zgłoszenia do projektu. Wszyscy beneficjenci wezmą natomiast udział w wyjazdach 

edukacyjnych oraz spotkaniu integracyjnym.  

§ 7 

1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny w dniu 

13.06.2017 r.  

2. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które spełniają wymogi formalne  

i otrzymają największą liczbę punktów w oparciu o kryteria preferencyjne. W przypadku 

kilku zgłoszeń o tej samej liczbie punktów o miejscu na liście zdecyduje data/godzina 

zgłoszenia do projektu (złożenia formularza Zgody na uczestnictwo w projekcie). 

3. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 100 osób, po 20 osób na każdy z pięciu rodzajów 

warsztatów. Listy rankingowe będą tworzone w odniesieniu do każdego rodzaju 

warsztatów. Chętni do udziału w projekcie, którzy nie zostali zakwalifikowani, zostaną 

ujęci na listach rezerwowych.  

4. Możliwe jest przyjęcie do projektu osoby, która nie przynależy do żadnej z preferowanych 

grup, jednak musi spełniać kryterium formalne i nastąpić sytuacja, w której osoby 

z punktami preferencyjnymi nie wyczerpią limitu przyjęć do projektu. 

5. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie.  
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6. W przypadku, gdy liczba dzieci ulegnie zmianie z powodu rezygnacji lub nie spełnienia 

warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, do udziału w projekcie zostaną 

włączone dzieci z listy rezerwowej. 

§ 8 

Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie, w momencie jego rekrutacji 

i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status.  

 

§ 9 

Wszelkie dane osobowe przekazywane Fundacji Społecznej Progres i Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Ciężkowice w procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane 

jedynie w celach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

§ 10 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) 

regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu, a powody absencji mogą być jedynie 

wyjątkowe: obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna oraz choroba. 

2. Koszt oraz organizację dojazdu do miejsca realizacji zajęć lub zbiórki przed wyjazdowymi 

zajęciami uczestnik projektu zobowiązuje się pokryć i zorganizować we własnym zakresie 

(w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie). 

§ 11 

Rodzice/prawni opiekunowie Beneficjentów projektu mają obowiązek wypełniania ankiet 

oraz umożliwienia uczestnictwa dzieci w zajęciach w wyznaczonych terminach.  

 

   § 12 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r. 

 

 

 

Mariola Basamanowicz 

Koordynator projektu 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

Jakub Wrona 

Prezes Fundacji Społecznej Progres 

 


