REGULAMIN REKTUTACJI I UCZESTNICTWA
Projekt pt. Klub Młodzieżowy „PIĄTKA”, realizowany przez Centrum Pomocy Dziecku
i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu w ramach projektu grantowego współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11, działanie 11.1
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

§1
Postanowienie ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Klub
Młodzieżowy „PIĄTKA” w mieście Grudziadz.
2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy grantowej nr 10/1/G/2020.
3. Celem projektu jest wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społecznogospodarczym Grudziądza.
4. Projekt realizowany jest od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r.
5. Miejsce realizacji projektu teren objęty LSR (osoby zamieszkujące gminę-miasto
Grudziadz).
§2
Pojęcia
1. Projekt – projekt Klub Młodzieżowy „PIĄTKA” objęty grantem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014-2020.
2. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Klub Młodzieżowy
„PIĄTKA”.
3. Realizator – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu
(CPDiPR) z siedzibą przy ul. Mikołaja z Ryńska 8.
4. Kandydat/kandydatka – osoba składająca dokumenty rekrutacyjne do projektu.
5. Komisja rekrutacyjna – komisja składająca się z koordynatora projektu oraz pracownika
do spraw merytorycznych odpowiedzialnych za weryfikację kwalifikalności
kandydatów do projektu oraz tworzenie list osób zakwalifikowanych do udziału w
projekcie, list rezerwowych i list osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie;
6. Uczestnik/czka Projektu to osoba, która
a) Spełnia kryteria formalne tj.
 zamieszkuje teren LSR Grudziadz,
 posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 jest w wieku 7-18 lat.
b) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji
i udziału w Projekcie,
c) złożyła formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) i przeszła pomyślnie proces
rekrutacji,

d) podpisała (w przypadku osób małoletnich – podpisuje opiekun prawny) umowę
uczestnictwa (Załącznik nr 2) w Projekcie i inne wymagane dokumenty.
§3
Zakres wsparcia w projekcie
1. W ramach projektu Klub Młodzieżowy „PIĄTKA” przewidziano dla uczestników m.in.
formy wsparcia:
a) Grupa I (dzieci w wieku 7-10):
1. Cykl spotkań przy pizzy: Zmartwienia zawsze wydają się większe, gdy ma się pusty żołądek
- Spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień.
- Spotkanie z Młodzieżowymi Liderami Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.
- Na spotkanie wyzwaniom umysłu -dzień gier planszowych.
2. Zwierzęta pomagają - hipoterapia.
3. "Poznajemy Grudziądz"- kulturoznawstwo - zajęcia w Grudziądzkim Muzeum, spacer po
starówce wraz z przerwą na małe co
nieco w kawiarni.
4. BĄDŹMY AKTYWNI- jak spędzić czas wolny na świeżym powietrzu z hulajnogą.
5. POPCORNOWY CZAS PRZY FILMIE - KULTURALNIE W DOBOROWYM
TOWARZYSTWIE - wyjście do kina z zakupem zestawu popcorn z napojem.
6. Pierwsza mała pomoc - mali ale odważni – zajęcia z ratownikiem medycznym.
7. Mali artyści - kreatywne zajęcia plastyczne z wykorzystaniem kredek, farb, koralików itp.
8. ZABAWY CZAS- wyjście do sali zabaw na terenie Grudziądza
b) Grupa II (dzieci w wieku 11-14 lat)
1. Cykl spotkań przy pizzy: Zmartwienia zawsze wydają się większe, gdy ma się pusty żołądek
- Spotkanie z Młodzieżowi Liderami Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.
- Spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień.
- Warsztaty praktyczne z kosmetyczką - jak dbać o siebie, pielęgnować cerę.
- Na spotkanie wyzwaniom umysłu -dzień gier planszowych.
2. BĄDŹMY AKTYWNI- jak spędzić czas wolny na świeżym powietrzu z hulajnogą.
3. POPCORNOWY CZAS PRZY FILMIE - KULTURALNIE W DOBOROWYM - wyjście
do kina z zakupem zestawu popcorn z napojem.
4. Zwierzęta pomagają - hipoterapia.
5. Pierwsza pomoc - młodzi ale odważni – zajęcia z ratownikiem medycznym
6. "Poznajemy Grudziądz"- kulturoznawstwo- spacer po Grudziądzu z przewodnikiem.

7. ZABAWY CZAS -wyjście na kręgielnię.
c) Grupa III (młodzież w wieku 15-18 lat)
1. Cykl spotkań przy pizzy: Zmartwienia zawsze wydają się większe, gdy ma się pusty żołądek
- Spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień.
- Spotkanie z seksuologiem - jak odpowiedzialnie rozpocząć dorosłość, odpowiedzi na trudne
pytania wieku dojrzewania.
- Warsztaty praktyczne z kosmetyczką - jak dbać o siebie, pielęgnować cerę.
- Krok w dorosłość - spotkanie ze specjalistami, doradcami, którzy wskażą jak można
rozpocząć dorosłe życie, z czyjej pomocy skorzystać, jaką drogę zawodową wybrać.
- Na spotkanie wyzwaniom umysłu -dzień gier planszowych. By grać, dzieci muszą nauczyć
się współpracy.
2. POPCORNOWY CZAS PRZY FILMIE - KULTURALNIE W DOBOROWYM
TOWARZYSTWIE - wyjście do kina z zakupem zestawu popcorn z napojem.
3. Zwierzęta pomagają - hipoterapia.
4. Pierwsza pomoc - młodzi ale odważni – zajęcia z ratownikiem medycznym.
5. BĄDŹMY AKTYWNI -w zdrowym ciele zdrowy duch. Spotkanie na siłowni, którego celem
będzie pogłębienie wiedzy na temat dbania o swoje ciało.
6. ZABAWY CZAS - wyjście na kręgielnię.
d) Zakończeniem zajęć w Klubie Młodzieżowym a tym samym podsumowaniem projektu
będzie weekendowy wyjazd nad jezioro w Grudziądzu dla wszystkich uczestników projektu
wraz z ich opiekunami KM (od piątku- godz. ok 16:00 do niedzieli - godz. ok 15:00). Jest to
WYJAZD PODSUMOWUJĄCY PROJEKT KLUBU MŁODZIEŻOWEGO "PIĄTKA".
Podczas wyjazdu planowane jest spotkanie otwarte, którego tematem przewodnim będzie
przyjaźń "KTO ZNALAZŁ PRZYJACIELA, SKARB ZNALAZŁ".
2. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest
bezpłatne.
3. W ramach realizacji projektu wykupione zostanie ubezpieczenie grupowe dla uczestników
projektu.
§4
Zasady rekrutacji
1. Uczestnik projektu musi spełnić warunki formalne:
a) zamieszkuje teren LSR Grudziądz,
b) posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
c) w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego do Projektu jest w wieku 7-18 l, tzn.
bierze się pod uwagę od daty urodzenia (rozpoczęcia w 2014 r. 7 lat) oraz do
dnia 18 urodzin (rok 2003 r.)

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

d) nie korzysta z ze wsparcia w innym projekcie dofinansowanym w ramach LGD
(oświadczenie opiekuna prawnego).
Kryteria premiujące uczestnika do projektu:
a) powód umieszczenia w PZ problem z uzależnieniem od alkoholu występujący
w rodzinie naturalnej uczestnika- 10 pkt.
b) inny powód wykluczenia społecznego np. niepełnosprawność – 1 pkt.
Kandydat/kandydatka zainteresowany uczestnictwem w projekcie jest zobowiązany do
przedłożenia w trakcie procesu rekrutacji następujących dokumentów:
a) Formularza zgłoszeniowego
b) Dokument potwierdzający spełnienie kryterium premiującego innego niż
wymieniony w pkt. 2, a).
Realizator projekt bądź opiekun prawny kandydata/kandydatki do projektu pozyskuje
zaświadczenie z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu
bądź zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
potwierdzające status osoby tj. przebywanie uczestnika w pieczy zastępczej (PZ),
powód umieszczenia i zamieszkania na terenie gminy- miasto Grudziadz.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 15 uczestników/czek Projektu
(7 kobiet i 8 mężczyzn).
Rekrutacja uczestników odbywać się będzie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 Etap I: przyjmowanie zgłoszeń w terminie od 01.03.2021 do 19.03.2021 r.




Wypełnienie wniosku rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej
www.cpdipr.grudziadz.com.pl w zakładce „Projekty” lub w biurze Projektu przy ul.
Śniadeckich 6A oraz w biurze pracownika ds. merytorycznego przy ul. Mikołaja z
Ryńska 8 od 8:00-15:00.
Następnie złożenie dokumentów osobiście w biurze Projektu ul. Śniadeckich 6A,
86-300 Grudziadz w godz. 12:00-15:00 lub w biurze pracownika ds.
merytorycznego przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 od 8:00-15:00.
Etap II: Weryfikacja kryteriów formalnych oraz premiujących w terminie
22.03.2021 do 26.03.2021.
Etap III: Stworzenie listy podstawowej oraz listy rezerwowej uczestników
w terminie od 29.03.2021 do 31.03.2021 r.

9. W przypadku większego zainteresowania udziałem w Projekcie, niż przewidziana w
nim pula miejsc przy wyborze kandydatów będzie brany pod uwagę kryterium
premiujące. W przypadku gdy więcej osób otrzyma taką sama liczbę punktów wówczas
decydująca będzie data zgłoszenia do projektu. Osoby chętne, które nie zostały
zakwalifikowane zostaną ujęte na liście rezerwowej.
10. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zrezygnuje,
na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy
rezerwowej.

11. Odmowa podpisania umowy jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa
w projekcie.
§5
Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie
1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane
przez Realizatora na stronie www.cpdipr.grudziadz.com.pl w zakładce „Projekty”.
2. Zajęcia odbywać się będą w miejscu i czasie podanym przez Realizatora, zgodnie
z zaplanowanym Harmonogramem.
3. O wszystkich zmianach uczestniczy będą informowani osobiście, telefonicznie, bądź
mailowo.
4. Realizator zapewnia uczestnikom projektu materiały piśmiennicze, dydaktyczne oraz
poczęstunek (w formach wsparcia, które to przewidują).
5. Realizator zapewnia uczestnikom projektu miejsce realizacji zajęć spełniające warunki
bhp, z dostępem do sanitariatów i jeśli jest to konieczne pozbawione barier
architektonicznych.
§6
Obowiązki Uczestnika/czki projektu
1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do podpisania umowy uczestnictwa z realizatorem
(w przypadku osób małoletnich – podpisuje opiekun prawny).
2. Uczestnik/czka zobowiązuje się do przekazywania informacji na temat sytuacji po
zakończeniu projektu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) punktualnego i aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia;
b) podpisywania listy obecności oraz innych stosownych dokumentów w zakresie
otrzymanego wsparcia;
c) informowania Realizatora projektu o ewentualnych zmianach istotnych z punktu
widzenia realizacji projektu (np., choroba, wypadek i inne zdarzenia losowe);
d) każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności w terminie do 2 dni od dnia
nieobecności;
e) dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych
z realizacją projektu;
f) wypełnienia ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych
informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji programu;
g) współpracy z Biurem projektu – dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów
związanych z realizacją projektu.
§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
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
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01marca 2021 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. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
4. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.
5. Powyższy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.
lub Młodzieżowy „PIĄTKA”
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Imię i nazwisko uczestnika Projektu

Podpis opiekuna prawnego uczestnika
Projektu

