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REGULAMIN REKRUTACJI 

DO PROJEKTU  
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy - GMINA 
GODÓW 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 
dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego 

konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny 
 
 

§ 1. 
DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  

• Projekt -„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA GODÓW” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie 
społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 
9.2.1 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy 

• Beneficjent – Gmina Godów 

• Realizator – Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Krostoszowicach 

• Biuro Projektu - siedziba Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów 

• Kandydat / kandydatka - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na 
podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie 

• Uczestnik / uczestniczka projektu (Beneficjent ostateczny) - osoba zakwalifikowana do udziału 
w projekcie 

• Osoby z niepełnosprawnościami- oznacza 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 późń. zmn.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego 

• Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym to 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 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - osoby, które korzystają ze świadczeń 
z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 
2016 poz. 930 z późn. zm.) 

• Osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu: 

✓ osoby uciekające z terenu Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w 
rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE. 

• „Komisja Rekrutacyjna” – osoby upoważnione do przeprowadzenie rekrutacji do Projektu. 
 

§ 2. 
INFORMACJE GÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru uczestników i uczestniczek do projektu  „Usługi społeczne na 
rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA 
GODÓW” .  
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2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i jest realizowany na podstawie Wniosku o dofinansowanie projektu pn. - ”Usługi społeczne 
na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA 
GODÓW” nr projektu WND-RPSL.09.02.10-24-0065/22-002 oraz Umowy Nr RPSL. 09.02.10-24-0065/22-
00 zawartej w dniu 28 grudnia 2022 r pomiędzy Gminą Godów a Zarządem Województwa Śląskiego..  

 

3. Projekt realizowany jest przez Gminę Godów w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.  

 

4. Świetlica czynna będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30-15:30, w dni 
wolne od nauki szkolnej od 10:00 -14:00.  

 

5. Kierownik Świetlicy może wyznaczyć inne godziny funkcjonowania świetlicy.  

 
6. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu 
migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizacje usług z zakresu pomocy 
rodzinie. Wsparcie zostanie udzielone na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.  
 
7. Projekt zakłada wsparcie 5 osób (2K, 3M) dzieci uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 
lutego 2022 r., przebywające na terenie województwa śląskiego. 
 

8. Zadania realizowane w projekcie. 

a) Zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież w placówce wsparcia dziennego:  

❖ zajęcia z języka polskiego z elementami terapii logopedycznej (5 godzin w tygodniu, dla 5 
wychowanków; realizowane przez wychowawcę),  

❖ zajęcia terapeutyczne 

▪ dogoterapia – 15h ,  

▪ zajęcia z elementami arteterapii – realizowane przez wychowawcę w ramach godzin otwarcia 
świetlicy, 

▪ teatr terapeutyczny – 3 przedstawienia 

❖ integracyjne gry i zabawy terenowe – 1/m-c,  

 

10. Zajęcia ukierunkowane będą na adaptację dzieci do nowego środowiska oraz na pomoc 

terapeutyczną i wsparcie językowego. Realizowane w świetlicy zajęcia rozwijają, co najmniej dwie z ośmiu 
kompetencji kluczowych, tj. kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się 
oraz kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. 

 
 
 

§ 3 
REKRUTACJA 

1. Kryteria podstawowe rekrutacji:  

a) złożenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) ,  

b) złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu),  

c) pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie (dotyczy osób 
niepełnoletnich).  

 
2. Kryteria dostępu  

a) miejsce przebywania – gmina Godów/województwo śląskie - Oświadczenie uczestniczki/a  

b) poświadczenie o nadaniu PESEL ze statusem UKR. 
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3. Dodatkowe zasady rekrutacji zgodne z Regulaminem Świetlicy Profilkatyczno – Wychowawczej w 
Krostoszowicach: 

a) Świetlica przyjmuje w pierwszej kolejności dzieci z rodzin: z problemem uzależnienia od alkoholu 
lub substancji psychoaktywnych, niewydolnych wychowawczo, niepełnych, wielodzietnych, 
zaniedbanych wychowawczo, rodzin dotkniętych problemem przemocy, adopcyjnych, a także 
objętych systemem pieczy zastępczej; 

b) Do świetlicy przyjmuje się dzieci na podstawie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do 
regulaminu świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach na wniosek: rodziców, 
pedagoga szkolnego, pracownika socjalnego lub innych osób, które stwierdzają potrzebę udzielenia 
pomocy dziecku. 

c) W przypadku wniosku złożonego przez pedagoga szkolnego albo innej osoby wymagana jest 
zgoda rodziców na przyjęcie dziecka do świetlicy. 

 

4. W przypadku większej ilości zgłoszeń stosowane będą następujące kryteria: opinia kierownika świetlicy 
oraz pedagoga szkolnego dotycząca pilności wsparcia. 

 

5. Kryteria będą weryfikowane przez Zespół Rekrutacyjny na podstawie posiadanej dokumentacji 
(formularzy zgłoszeniowych i karty zgłoszenia, poświadczenie o nadaniu nr PESEL).  

 

6. Proces rekrutacji uwzględnia zasady równych szans, w tym równości płci i niedyskryminacji. Dla 
uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w projekcie przewidziano usprawniania zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami tych uczniów.  

 

 

§ 4 
KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. W skład Komisji wchodzą koordynator oraz wychowawca świetlicy.  

 

2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.  

 

3. Komisja Rekrutacyjna może wezwać osoby chętne do udziału w projekcie do złożenia dodatkowych 
dokumentów bądź wyjaśnień.  

 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:  

a) zebranie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,  

b) dokonanie weryfikacji zebranych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,  

c) sporządzenie notatki/protokołu z przeprowadzonej rekrutacji.  

 
5. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania osoby nieletniej do projektu jest zgoda na jego udział 
podpisana przez Rodzica/Opiekuna Prawnego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona 
przez Rodzica/Opiekuna Prawnego. Nie podpisanie w/w zgód oznacza brak możliwości przyjęcia do 
projektu.  
 
6. Uczestnictwo w Projekcie na zasadach określonych regulaminem i dokumentacją projektową jest 
bezpłatne.  

§ 5 
PROCEDURA REKRUTACJI 

1. Do projektu zostanie zakwalifikowana grupa 5 osób w trakcie realizacji projektu.  

 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w okresie od 5 do 25 stycznia 2023 r.  
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3. Kierownik Świetlicy Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach może ogłosić 
dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc w projekcie.  

 

4. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa, na 
wypadek rezygnacji zakwalifikowanego do projektu uczestnika/ uczestniczki.  

 

5. Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej:  

- polityką równych szans,  

- polityką równości płci.  
 
6. Dane osób, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji będą dostępne w Biurze Projektu. 

 
7. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną 
zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście 
rezerwowej. 
  

§ 6 
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Osoba, która chce zrezygnować z udziału w projekcie składa pisemną rezygnacje.  

 

2. W razie rezygnacji któregokolwiek z uczestników projektu na jego miejsce kwalifikowana jest pierwsza 
osoba z listy rezerwowej.  

 
3. Jeśli pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej nie wyraża chęci wzięcia udziału w projekcie z 
przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie składania formularza zgłoszeniowego – do 
projektu kwalifikuje się kolejna osoba z listy. Procedurę powtarza się aż do momentu zakwalifikowania 
brakującej osoby.  
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

 

2. Zmiana regulaminu następuje w formie pisemnej.  

 

3. Beneficjent w szczególnych przypadkach może odstąpić od zapisów ustalonych w niniejszym 
regulaminie na wniosek Koordynatora i po akceptacji Kierownika Świetlicy.  

 
4. Beneficjent w przypadku braku możliwości wyłonienia grupy uczestników/ uczestniczek projektu może 
wyznaczyć dodatkowe kryteria rekrutacji.  
 
5. Pozostałe kwestie dotyczące zasad funkcjonowania Świetlicy określa Regulamin Organizacyjny 
Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach. 
 
Załączniki do regulaminu:  
1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.  
2. Oświadczenie uczestnika projektu. 


