
 

     

 

 

          
                                                                      Szkoła Podstawowa nr 14 

                 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

                                                                                       we Włocławku 

 

Projekt „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” realizowany jest przez Szkoła Podstawowa nr 14 we 

Włocławku w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami 
Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 39841,00zł 

 

REGULAMIN  NABORU  I  

UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE 

GRANTOWYM 

„Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” 
 

       Regulamin projektu „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” realizowany przez 

Szkołę Podstawową nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku w ramach 

projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.  

 

§ 1 

Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zajęcia 

pozalekcyjne w Klubie młodzieżowym” . 

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem 

Lokalna Grupa Działania  Miasto Włocławek, ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek, a 

Gminą Miasto Włocławek / Szkołą Podstawową nr 14 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we Włocławku, 870800 Włocławek, ul. Bukowa 9.  

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa KujawskoPomorskiego w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto 

Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców 
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objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na 

obszarach objętych LSR. 

4. Celem projektu jest aktywizacja społeczna niwelująca wykluczenie społeczne poprzez 

wsparcie procesu edukacyjnego i rozwój zdolności interpersonalnych oraz wdrożenie 

nowoczesnych metod z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 

5.  Projekt realizowany jest od 02.01.2020 r. do 29.05.2020 r.  

6.  Miejsce realizacji projektu : budynek Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we Włocławku, budynek Multikina we Włocławku, restauracja we 

Włocławku, sala konferencyjna w Centrum organizacji Pozarządowej we Włocławku.  

 

§ 2 

Pojęcia 

1. Projekt – projekt „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym”.  

2. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie 

Młodzieżowym”. 

3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to osoby:  

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  

c) 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.);  

d) 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 

e) 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 
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Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fundusz 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020; 

4. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby spokrewnione 

lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w 

projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do 

sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka  

i dyrektorzy placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego. Osoby z otoczenia 

osób grupy docelowej t m.in. rodzice/opiekunowie prawni mający często problemy z 

nawiązaniem prawidłowych relacji społecznych, problemy z przekazaniem i realizowaniem 

prawidłowych wzorców zachowań, problemy z wywiązywaniem się z obowiązków 

rodzicielskich, dotyczących wychowania i zapewnienia dzieciom podstawowych potrzeb 

emocjonalnych i/lub egzystencjonalnych. 

5. Uczestnik/czka Projektu to osoba, która  

a) spełnia kryteria formalne tj.  

 zamieszkuje teren LSR Włocławek,  

 posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z 

wytycznymi,  

 jest w wieku 9 – 15 lat 

 jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku.  

b) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w 

Projekcie,  

c) złożyła formularz zgłoszeniowy i przeszła pomyślnie proces rekrutacji,  

d) podpisała (w przypadku osób małoletnich – podpisuje opiekun prawny) umowę uczestnictwa  

w Projekcie i inne wymagane dokumenty.  

 

 

 

§ 3 
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Zakres wsparcia 

1. Realizator Projektu zaplanował w Projekcie zajęcia grupowe specjalistyczne dla 20 osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  m.in.:  korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej.   

2. Klub Młodzieżowy  funkcjonował będzie przez dwa dni w tygodniu, w każdy wtorek i 

czwartek w dni  robocze  w godzinach od 16.00  do 18.00.   

3.  Zajęcia grupowe w ramach projektu grantowego skierowane będą do 10 dziewcząt i  10 

chłopców. Realizacja projektu pozwoli osobom grupy docelowej zintegrować się ze 

społeczeństwem. Wykształcona zostanie umiejętność w zakresie pełnienia ról społecznych, 

rozwiną się zdolności interpersonalne i postawy prospołeczne. Zapewnione zostaną bezpieczne 

formy spędzania czasu wolnego, promowany będzie zdrowy styl życia, rozwój talentów i 

zainteresowań. Ponadto wspierany będzie proces edukacyjny poprzez pomoc w nauce i pomoc w 

przezwyciężaniu trudności szkolnych. Zaproponowane będą różne formy wsparcia, w zależności 

od potrzeb i zainteresowań. Uczestnicy/uczestniczki będą mieli możliwość wzięcia udziału we 

wszystkich formach zajęć. Młodzież otrzyma również dostosowane do wieku wsparcie doradcy 

zawodowego w formie grupowych warsztatów z zakresu poszukiwania pracy i przygotowania się 

na spotkanie z pracodawcą.  

4.  W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia: 

    a) zajęcia z języka polskiego 

    b) zajęcia z języka niemieckiego 

    c) zajęcia z języka angielskiego 

    d) zajęcia matematyczne 

    e) zajęcia artystyczne 

    f) zajęcia komputerowe/informatyczne 

    g) zajęcia z doradztwa zawodowego 

    h) zajęcia z wychowania fizycznego 

    i) zajęcia kulinarne/savoir vivre’u 

    j) zajęcia psychologiczno-terapeutyczne 

    k) zajęcia dotyczące umiejętności uczenia się 

    g) działania środowiskowe takie jak: wyjścia do kina, do restauracji. w celu wzmocnienia   

        procesu integracji ze społeczeństwem    

         Ponadto odbędzie się spotkanie z psychologiem, w którym wezmą udział osoby z otoczenia 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pracownicy MOPR, kuratorzy 



 

     

 

 

          
                                                                      Szkoła Podstawowa nr 14 

                 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

                                                                                       we Włocławku 

sądowi Sądu Rodzinnego, nauczyciele/nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku 

oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników/uczestniczek projektu). 

 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Uczestnik projektu musi spełnić warunki formalne:  

a) zamieszkuje teren LSR Włocławek,  

b) posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z 

wytycznymi,  

c) w chwili przyjęcia do Projektu jest w wieku 9-15 lat.  

d) jest uczniem/uczennicą Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we 

Włocławku 

2. Kryteria premiujące uczestnika do projektu:  

a) osoba z wielodzietnej rodziny – 5 pkt.,  

b) niepełnosprawność uczestnika/uczestniczki, bądź jednego lub więcej członków rodziny– 5 pkt.,  

c) bezrobocie w rodzinie – 5pkt., 

d) uczestnik/uczestniczka lub rodzina, lub członek rodziny objęty dozorem kuratora – 5 pkt., 

e) uczestnik/uczestniczka przebywająca w pieczy zastępczej – 5 pkt., 

f) kolejność zgłoszeń, 

3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia w trakcie 

procesu rekrutacji następujących dokumentów:  

a) Wniosku rekrutacyjnego  

b) Zaświadczenie/Oświadczenie uczestnika/czki potwierdzający status osoby wykluczonej,  

4. Rekrutacja zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

5. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 20 uczestników/czek Projektu (10 

dziewcząt, 10 chłopców).  

6. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie od 02.01.2020 r. do 13.01.2020 r.  

7. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  

 Etap I: przyjmowanie zgłoszeń w terminie od 02.01.2020 do 13.01.2020 r.  
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 Wypełnienie wniosku rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej szkoły 

WWW.sp14wloclawek.weebly.com w zakładce Klub Młodzieżowy lub w biurze projektu 

w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku przy ul. Bukowej 9. 

  Złożenie dokumentów osobiście w biurze  projektu w budynku Szkoły Podstawowej nr 

14 we Włocławku przy ul. Bukowej 9 lub na adres e-mail sp_14wloclawek@wp.pl .  

 Etap II: Weryfikacja kryteriów formalnych oraz premiujących zawartych w 

otrzymanych wnioskach rekrutacyjnych.  

 Etap III: Stworzenie listy podstawowej oraz listy rezerwowej uczestników.  

8. W przypadku większego zainteresowania udziałem w Projekcie, niż przewidziana w nim pula 

miejsc przy wyborze kandydatów będą brane pod uwagę kryterium punktowe premiujące.  

9. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zrezygnuje, na 

powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.  

10. Kwestie sporne nieregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora 

Projektu/Pracownika administracyjnego.  

11. Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do Projektu zostaną o tym poinformowane 

telefonicznie 

 

 

§ 5  

Uczestnictwo w Projekcie 

 

1.  Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej 

formy wsparcia w ramach projektu. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w minimum  80 % zajęć w ramach 

poszczególnych form wsparcia. Zawinione opuszczenie zajęć przez Uczestnika ponad 

dopuszczalny wyżej poziom uprawniać będzie Realizatora do skreślenia Uczestnika z listy 

uczestników projektu.Uczestnik, który opuścił zajęcia ponad dopuszczalny poziom nie ze 

swojej winy zobowiązany będzie dostarczyć Realizatorowi w terminie 7 dni od dnia 

opuszczenia zajęć pisemne wyjaśnienia lub/i dokument potwierdzający przyczynę 

nieobecności. 

 

3. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności lub w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów 

osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy.  

http://www.sp14wloclawek.weebly.com/
mailto:sp_14wloclawek@wp.pl
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4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 

5. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w wypadku nie 

wypełniania postanowień zawartych w umowie lub naruszenia postanowień niniejszego 

regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje Koordynator 

Projektu.  

6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie z przyczyn nieuzasadnionych 

lub skreślenia z listy Uczestników Projektu spowodowanego niewypełnieniem 

postanowień zawartych w niniejszym regulaminie uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik 

jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w Projekcie.  

7. Uczestnik projektu kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia ostatnich zajęć oraz 

działań środowiskowych.    

 

§ 6 

Zobowiązania Uczestnika/czki Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

osiągnięcie efektywności społecznej. 

1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do podpisania umowy uczestnictwa z realizatorem (w 

przypadku osób małoletnich – podpisuje opiekun prawny).  

2. Uczestnik/czka zobowiązuje się do przekazania danych realizatorowi tj. płeć, wiek, 

wykształcenie, itp. potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz 

przeprowadzenie ewaluacji.  

3. Uczestnik/czka zobowiązuje się do przekazywania informacji na temat sytuacji po zakończeniu 

projektu.  

 

 

 

 

 

§ 7 

 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
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1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie przed pierwszym 

wyznaczonym terminem wsparcia, informując o tym telefonicznie, pisemnie bądź osobiście 

pracowników Projektu.  

2. Uznaje się, że Uczestnik/czka Projektu zrezygnował/ła z uczestnictwa w Projekcie, gdy 

wyprowadzi się z miejsca zamieszkania.  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki opisanej w pkt 1organizator kwalifikuje do Projektu 

osobę z listy rezerwowej.  

 

§ 8 

Obowiązki stron 

1. Realizator Projektu  zobowiązuje się do: 

 − zapewnienia zaplecza lokalowego, sprzętowego i kadrowego niezbędnego do realizacji 

Projektu,  

−  realizacji Projektu grantowego zgodnego z wytycznymi i właściwymi przepisami prawa 

dotyczącymi realizacji poszczególnych form wsparcia tj. przeprowadzenia warsztatów  i 

działań środowiskowych.   

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

− uczestnictwa w Projekcie grantowym. − aktywnego, regularnego i punktualnego 

uczestnictwa w zajęciach i działaniach środowiskowych. 

− podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności oraz pokwitowań odbioru 

materiałów piśmienniczych, poczęstunku, etc.;  

− wypełniania dokumentów koniecznych do realizacji Projektu, 

 − bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział uczestnika w projekcie (najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia ww. 

okoliczności),  

− udostępnienia danych osobowych potrzebnych do monitorowania wskaźników 

kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także do przekazania informacji na temat 

swojej sytuacji po opuszczeniu Projektu.   

− informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 

Realizatorowi Projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości 

Projektu.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2020 r.  

2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w 

przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu.  

3. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.  

4. Powyższy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  
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