REGULAMIN PROJEKTU
„Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży
z Gminy Ożarów”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

§1
Definicje
1. Beneficjent –Gmina Ożarów
2. Realizator projektu – Świetlica Środowiskowa
3. Program –Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
4. Projekt –projekt pod tytułem „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów”
realizowany na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0035/18-00 z dnia
21.01.2019 r.
5. Uczestnik/Uczestniczka–osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie
z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Rekrutacji.
6. Biuro Projektu-miejsce zarządzania finansowego i merytorycznego projektem,
znajdujące się przy ul. Stodolnej 1, 27-530 Ożarów.
7. 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, pkt 5,
lit. f. t.j
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Porozumiewanie się w języku ojczystym.
Porozumiewanie się w językach obcych.
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
Kompetencje informatyczne.
Umiejętność uczenia się
Kompetencje społeczne i obywatelskie.
Inicjatywność i przedsiębiorczość
Świadomość i ekspresja kulturalna.

8. W projekcie ujęto rozwój następujących kompetencji kluczowych:
a) Porozumiewanie się w języku ojczystym.
b) Kompetencje informatyczne.
c) Świadomość i ekspresja kulturalna.
9. Świetlica środowiskowa –zgodnie z art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.: placówka zapewniająca dziecku opiekę
i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe
oraz rozwój zainteresowań.

10. Opiekun prawny –osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach
określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
11. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 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;
 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz 217. Z późn. zm.);
 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;
 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 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);
 osoby z niepełnosprawnością –osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.);
 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.

§2
Informacje ogólne
1. Projekt pt. „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów” jest realizowany
przez Świetlice Środowiskową na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0035/1800. z dnia 21.01.2019.r.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2019 –30.04.2022.
3. Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny
www.ozarow.pl w zakładce świetlica środowiskowa.

na

stronie

internetowej

4. Cel projektu: Wsparcie rodzin z terenu gminy Ożarów w okresie od 01.05.2019 do
30.04.2022. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia,
kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym
od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

5. Projekt zakłada:
1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej wraz z filiami)
prowadzonej w formie opiekuńczej w następujących miejscowościach.
 Janowicach
 Pisarach
 Lasocinie
 Ożarowie
 Wyszmontowie
2. Zakwalifikowanie do projektu 450 osób (245K, 205M) zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym
 225 (110 dziewczyn,115 chłopców) dzieci i młodzież od 7 do 16 lat, w tym 1
dziewczynka z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z rodzin ubogich materialnie
oraz zaniedbywanych wychowawczo.
 225 (135 kobiet,90 mężczyzn) rodziców/opiekunów dzieci objętych wsparciem w tym
1 kobieta z niepełnosprawnością intelektualną
3. Objęcie Uczestników/czek
i wychowawczym,

wsparciem

psychologicznym/prawnika/

logopedy

4. Objęcie Uczestników/czek opieką zakładającą udział w zajęciach indywidualnych
i grupowych w ramach działań prowadzonych w placówce, w tym zajęć rozwijających
zainteresowania,
5. Objecie Uczestników/czek kompleksowym wsparciem, kładącym szczególny nacisk na
rozwój następujących kompetencji kluczowych:
 Porozumiewanie się w językach obcych.
 Kompetencje informatyczne.
 Świadomość i ekspresja kulturalna.
6. Każda/y z Uczestników/czek oraz przynajmniej jeden z opiekunów prawnych danego
Uczestnika/czki zobowiązana/y jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
§3
Działania w projekcie
1. Rekrutacja,
2. Praca świetlic - placówki będą czynne w dni powszednie w godzinach 15.00-19.00.
3. Opiekę w każdej świetlicy (filii) będą sprawowali wychowawcy, zgodnie z wymogami
określonymi w art. 28 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 r.
4. Uczestnicy/czki będą mieli zapewnione rozwijanie kompetencji kluczowych
wskazanych w §2, pkt5, niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy/czki będą mieli zapewnione wsparcie psychologa/ logopedy/ prawnika.

6. Będą prowadzone „koła zainteresowań” –zajęcia rozwijające predyspozycje
i zainteresowania wychowanków, uwzględniające zarówno ich potrzeby. rodzaj zajęć:
np. muzyczne, wokalne, plastyczne, kulinarne.
7. Uczestnicy/czki będą mieli zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji oraz organizację
czasu wolnego (zabawy, rozwijanie zainteresowań).
§4
Warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełnia warunki
określone w Regulaminie Rekrutacji oraz:
 złoży podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
 złoży podpisaną deklarację uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy),
 pisemna zgoda opiekuna na udział dziecka w projekcie.
2. Z dniem podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa
w projekcie osoba zgłoszona do Projektu staje się Uczestnikiem/czką projektu.
§5
Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego i Uczestnika/czki projektu
1. Rodzic/opiekun prawny i dziecko zobowiązują się do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych
w ramach projektu,
b) wypełniania ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu,
c) powiadomienia Realizatora o jakichkolwiek zmianach dotyczących uczestnika/czki
projektu (m.in. zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu),
d) uprzedzania Realizatora o braku możliwości udziału w zajęciach uczestnika/czki
projektu z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych, najpóźniej do godziny po
rozpoczęciu pracy świetlicy w pierwszym dniu nieobecności.
2. Rodzic/opiekun prawny akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza
podpisem na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie
danych osobowych swoich i dziecka na potrzeby realizacji projektu.
§6
Obowiązki Realizatora
1. Obowiązkiem Realizatora jest przeprowadzenie planowanych działań, opisanych
w § 3 niniejszego regulaminu, zgodnie z założeniami przewidzianymi w projekcie.
2. Realizator projektu zapewni:
 wykwalifikowaną kadrę: wychowawców, osób prowadzących zajęcia, psychologa,
logopedy, prawnika,

 sale odpowiednio przystosowane i wyposażone do prowadzenia przewidzianych
zajęć,
 udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie.
3. Pracownicy Świetlic
 nie odpowiadają za uczestnika/uczestniczkę zajęć w razie jego samodzielnego
oddalenia się z Placówki bez wyraźnej zgody opiekunów,
 nie odpowiadają za uczestnika/uczestniczkę zajęć oraz jego zachowanie podczas
nieobecności w Placówce,
 nie informują każdorazowo rodzica/opiekuna prawnego o opuszczeniu uczestnika
zajęć z Placówki.
 Placówka prosi o wcześniejszy kontakt (osobisty, telefoniczny, pisemny)
z Wychowawcami informujący o absencji dziecka z podaniem czasookresu
nieobecności.
 W przypadku notorycznego niestosowania się przez uczestnika/uczestniczkę zajęć do
zasad i reguł zawartych w regulaminach Kierownik Placówki może podjąć decyzję
o wypisaniu uczestnika z zajęć.
 W czasie pobytu w Placówce dziecko ma obowiązek przestrzegania regulaminu
Placówki.
§7
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora projektu.
2. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych, 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.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje
Kierownik Świetlicy Środowiskowej.

