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Regulamin rekrutacji
na formy wsparcia organizowane w ramach projektu
„Zabieramy dzieci z bramy!”
Oś: IX Włączenie społeczne
Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
nr projektu RLPD.09.02.01-10
§ 1.
1. Projekt – projekt „Zabieramy dzieci z bramy!”, który jest realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2
Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne
2. Realizator – Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
3. Partner – Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.
4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
4. Uczestnicy projektu – uczniowie, którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego
regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału
w projekcie.
5. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Koordynatora Projektu, w celu
przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: koordynator
projektu, przedstawiciele Grupy Sterującej Projektu, wychowawcy świetlic.
§ 2.
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”,
który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego,
Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
2. Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Łodzi, a jego okres realizacji trwa od 1 marca
2016 r. do 28 lutego 2019 r.
3. Głównym celem projektu jest: rozwój usług świadczonych przez 2 świetlice środowiskowe
prowadzone przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, służące integracji społecznej
i zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży, zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku
i osiedla Teofilów.
4. Liczba osób objętych wsparciem w czasie trwania – co najmniej 300 osób (K – 142, M – 158)
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5. Głównym zadaniem Projektu jest integracja społeczna i zapobieganie patologiom wśród dzieci
i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zamieszkującej miasto Łódź ze szczególnym
uwzględnieniem okolic Bałuckiego rynku i osiedla Teofilów.
6. Projekt ma za zadanie propagować wśród dzieci i młodzieży aktywne formy spędzania
wolnego czasu, poszukiwanie własnych pasji życiowych oraz dróg własnego rozwoju.
7. Działania prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników ukierunkowane
na propagowanie właściwych postaw i wartości, wspierać będą rodzinę w pełnieniu
jej podstawowych funkcji, zaspokajając potrzeby społeczne, rozwojowe i emocjonalne dzieci
i młodzieży, powodując wzrost poczucia własnej wartości uczestników i będą motywować ich do
podejmowania dalszej nauki i aktywnego szukania pracy w przyszłości.
§ 3.
1. Uczestnikiem projektu może być mieszkaniec Miasta Łodzi w wieku od 6 do 18 lat, w imieniu,
którego rodzic lub prawny opiekun złoży Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu
i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Każdy rodzic lub opiekun prawny ucznia/uczennicy zainteresowanego udziałem w projekcie
wypełnia Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu zawierający Oświadczenie
uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i Deklarację udziału
w projekcie (Załącznik 1).
§4
1. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich wraz z Partnerem projektu – Miastem Łódź/ Centrum
Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi prowadzi rekrutację do projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”,
realizowanego w 2 świetlicach:
a. „W Emdeku na Zawiszy”, Łódź ul. Zawiszy 39
b. Ogrodzie Jordanowskim (filia), Łódź ul. Łanowa 14 b
2. Uczestnikami projektu będzie, co najmniej 300 osób (142K 158M).
3. Oferta projektu obejmuje wsparcie dzieci i młodzieży w blokach tematycznych:
I.
Zajęcia świetlicowe W EMDEKU
a. zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania po zajęciach w szkole. Zajęcia
opiekuńczo–wychowawcze organizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 13-19
oraz w soboty w godzinach 9-15. W świetlicy wykwalifikowani opiekunowie, będą organizować
różnorodne gry i zabawy integracyjne.
b. warsztaty kulinarne 1 x w miesiącu (3 h zegarowe). Zajęcia rozwiną umiejętności współpracy,
uczestnicy będą poznawać przepisy na różne smakołyki i zdobędą podstawową wiedzę kulinarną.
b. spotkania uwieńczające pracę uczestników - imprezy okolicznościowe, na których
prezentowane będą osiągnięcia uczestników projektu (7 imprez rocznie).
c. wakacyjne warsztaty plastyczne i taneczne (8 tyg. w roku x 3 lata x 8 h)
d. wakacyjne wycieczki tematyczne - kino, teatr itp.
e. Uczestnikom zapewniony zostanie 1 posiłek – podwieczorek.

Projekt: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Miastem Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2
Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

II.
Zajęcia świetlicowe W OGRÓDKU JORDANOWSKIM
a. zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania po zajęciach w szkole. Zajęcia
opiekuńczo–wychowawcze organizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 13-19
oraz w soboty w godzinach 9-15. W świetlicy wykwalifikowani opiekunowie, będą organizować
różnorodne gry i zabawy integracyjne.
b. spotkania uwieńczające pracę uczestników - imprezy okolicznościowe, na których
prezentowane będą osiągnięcia uczestników projektu (7 imprez rocznie).
c. wakacyjne warsztaty plastyczne i taneczne (8 tyg. w roku x 3 lata x 8 h)
d. wakacyjne wycieczki tematyczne - kino, teatr itp.
e. Uczestnikom zapewnieniony zostanie 1 posiłek – podwieczorek.
III.

NA SPORTOWO - organizacja alternatywnej, czynnej formy spędzania czasu wolnego
przez dzieci i młodzież.
a. 18 rajdów rowerowych i 18 rajdów pieszych
b. Wycieczki po Łodzi z edukacją o regionie (dla różnych grup wiekowych)
średnio 1 x w miesiącu, organizowane w formie zwiedzania lub gier miejskich.
c. Warsztaty taneczne na terenie CZP 1 - 3 cykle: 32 tygodnie x 90 minut
(spotkania 1 x w tyg.), 1 cykl: 12 uczestników.
IV.
TEATRALNIE-KULTURALNIE
1 cykl zajęć będzie trwał 5 miesięcy i kończyć się będzie przedstawieniem dla rodziców
i uczestników innych zajęć dodatkowych.
Zajęcia odbywać się będą na terenie CZP 1, 1 x w tygodniu (90 minut).
1 x w miesiącu grupa teatralna odbędzie wycieczki "z kulturką" do teatru, kina lub muzeum.
V.
WSPARCIE TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW
Zadanie polega na organizacji:
a. diagnozy logopedycznej - 120 uczestników, 120 u x 2 h
b. terapii logopedycznej - usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju
mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej - Terapia
logopedyczna dla 60 uczestników – spotkania 1 x w tygodniu przez 10 miesięcy; 4 h x 20
dzieci = 80 h/ miesiąc x 30 miesięcy
c. konsultacji indywidualnych z psychologiem dla dzieci, młodzieży i rodziców
(60 h/ miesięcznie w 2 lokalizacjach), których celem będzie określenie charakteru
problemów, dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad
rozwiązaniem lub zmianą.
VI.
KOMPETENCJE INFORMATYCZNE
12 cykli warsztatów informatycznych w 2 lokalizacjach, w 3 grupach wiekowych dla łącznie 96
uczestników.
Zajęcia będą się odbywały w 2 świetlicach- w Emdeku i Ogródku Jordanowskim, 1 raz w tygodniu
(120 minut) przez 4 tygodnie.
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Każdy z cykli warsztatów zostanie zakończony konkursem na najlepszą prezentację
multimedialną dotyczącą Łodzi a w szczególności Bałut.
Główne nagrody zostaną wręczone za 3 najlepsze prezentacje w każdym z cykli, pozostali
uczestnicy otrzymają drobne upominki.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat.
VII.
UMIEJĘTNOŚC UCZENIA SIĘ
Zadanie polega na organizacji:
a. pomocy w odrabianiu lekcji – 2 godziny dziennie x 5 dni w tygodniu x 32 tygodnie rocznie =
320 h rocznie = 980 godzin w okresie całego projektu. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach
świetlicowych i zajęciach dodatkowych będzie odrobienie pracy domowej.
b. korepetycji z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy, inne przedmioty
wg. potrzeb uczestników, dla dzieci i młodzieży.
Działanie skierowane do dzieci i młodzieży mających trudności w nauce poszczególnych
przedmiotów. Na korepetycje w pierwszej kolejności kierowane będą dzieci zagrożone oceną
niedostateczną z danego przedmiotu.
§5
1. Ustala się następujące rodzaje kryteriów przy naborze:
1)
kryteria podstawowe: Uczestnikami projektu będzie, co najmniej 300 osób (142K 158M)
spełniających poniższe warunki:
a) dzieci i młodzież w wieku szkolnym 6-18 lat,
b) dzieci i młodzież mieszkająca w Łodzi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
c) dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożone ubóstwem lub zagrożone
wykluczeniem społecznym zgodnie z Katalogiem „Osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym” zgodnie z Wytycznymi; dzieci pozbawione właściwej opieki
rodziców oraz dzieci sprawiające trudności wychowawcze, zgodnie z definicją zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
2)
kryteria dodatkowe:
a) zamieszkiwanie na terenach łódzkich enklawach biedy (okolice Bałuckiego Rynku oraz
os. Teofilów) +10 pkt
b) wielokrotne wykluczenie społecznie +10 pkt
c) rodzina korzystająca z POPŻ +10 pkt
d) znaczna lub umiarkowana niepełnosprawność +10 pkt
e) niepełnosprawność sprzężona, intelektualna lub zaburzenia psychiczne +10 pkt
f) niski status materialny +10 pkt
g) dziecko zagrożone umieszczeniem w całodobowej placówce opiekuńczo –
wychowawczej +10 pkt
h) dziecko z rodziny zastępczej +10 pkt
i) dziecko sprawiające problemy wychowawcze +10 pkt
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3) Kolejność zgłoszeń oraz posiadanie szczególnych zdolności lub zainteresowań, które mogą być
rozwijane w czasie zajęć (na podst. opinii nauczyciela).
2. Kryteria określone w ppkt. 3 stosuje się w wymienionej kolejności aż do wyłonienia pełnej
liczby uczestników oraz stworzenia listy rezerwowej.
3. Jeden uczeń/uczennica może brać udział w kilku formach wsparcia.
§6
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, głównie za pośrednictwem szkół, w tym celu
zostaną przygotowane informacje dla dyrektorów, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli,
szczegółowe informacje zostaną przekazane do nauczycieli podczas rad pedagogicznych,
nawiązane zostaną też bezpośrednie kontakty z nauczycielami, w MOPS, wśród asystentów
rodziny, kuratorów sądowych, w organizacjach pozarządowych wspierających rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej.
§7
1. Koordynator projektu powołuje Komisję Rekrutacyjną (Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnejzałącznik nr 2), którą tworzą: Dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 oraz wychowawcy
świetlic.
2. Uczestników do projektu zgłaszają rodzice/prawni opiekunowie.
3. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe zaplanowane
w projekcie i ujęte w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie.
4. Koordynator projektu zatwierdza wyniki rekrutacji i przekazuje Protokół z prac Komisji
Rekrutacyjnej (załącznik nr 3).
5. Partner informuje opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu
o możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.
6. Liczba uczniów/uczennic w projekcie do rekrutowania powinna być zgodna z podaną we
Wniosku o dofinansowanie zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
7. Efektem zakończonego procesu rekrutacji jest Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej
(załącznik nr 3) opracowany przez Komisję Rekrutacyjną, zatwierdzony przez Koordynatora
projektu oraz wypełniony Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu podpisany przez
rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z deklaracją i oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb projektu (załącznik nr 1).
8. Opiekun prawny podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie tym samym wyraża zgodę
na udział swojego dziecka w projekcie.
9. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez
opiekuna prawnego - jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy
w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.
10. Nabory uczestników Projektu będą prowadzone w sposób ciągły, poprzedzone akcją
promocyjną w terminach III-IV 2016, I-II 2017, I-II 2018
11. W przypadku braku pełnej dokumentacji, Komisja Rekrutacyjna może wezwać rodzica
lub opiekuna prawnego ucznia do uzupełnienia braków.
13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas
trwania projektu.
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14. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans.
§8
1. Warunkiem przyjęcia na dowolną formę wsparcia jest wypełnienie Kwestionariusza
Zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibach świetlic (W EMDEKU - Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39
oraz W OGRÓDKU JORDANOWSKIM – Łódź, ul. Łanowa 14b) oraz wyrażenie zgody na udział
w projekcie i na przetwarzanie danych osobowych.
§9
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez
uczestnika/opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.
3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników
w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Decyzję
o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Koordynator projektu.
4. W przypadku rezygnacji, lub skreślenia z listy uczestników projektu na wolne miejsce będą
kierowane osoby z listy rezerwowej.
§ 10
1. Uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatne i obowiązkowe.
2. Zajęcia z uczniami będą prowadzić nauczyciele, trenerzy i wychowawcy posiadający
wymagane kwalifikacje do prowadzenia danego typu zajęć określone odrębnymi przepisami.
3. Za kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów objętych projektem odpowiadają
wychowawcy świetlic.
4. Rodzic/opiekun ucznia objętego projektem wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Realizator ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych
postanowień.
6. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator
Projektu.
7. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, w siedzibie Partnera projektu
oraz na stronach internetowych Realizatora i Partnera.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r. i obowiązuje do ostatniego dnia
realizacji Projektu.
Załączniki do regulaminu:
1. Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu.
2. Regulamin Komisji rekrutacyjnej.
3. Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
4. Zarządzenie koordynatora projektu.

