
 

 

 
 

Trwałość projektu „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie” 
współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś IX Region spójny społecznie 

 

Załącznik do Zarządzenie nr ………….. 

 

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w Placówkach Wsparcia 

Dziennego realizowanych w ramach trwałości projektu pn.  

„Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście 

Gorlickie” 

Niniejszy regulamin  określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w ramach trwałości Projektu pn. „Sieć 

Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie” realizowanego przez Prawosławny 

Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej "ELEOS" w Gładyszowie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 

priorytetowa: IX. Region spójny społecznie; Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne; 

Poddziałanie: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Słowniczek: 

1. Projekt - „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9. Region 

spójny społecznie , 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Beneficjent/Realizator projektu – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-

Gorlickiej "ELEOS" w Gładyszowie 

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu „UP” – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, 

zakwalifikowana do udziału w ramach trwałości projektu, której udzielono wsparcia. 

4. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

5. RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w Placówkach 

Wsparcia Dziennego utrzymanych w okresie trwałości projektu pn.: „Sieć Placówek Wsparcia 

Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”. 

2. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

§ 2 

Cel trwałości Projektu 

Celem głównym trwałości projektu pn. Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy 

Uście Gorlickie” jest zachowanie trwałości 100 miejsc w utworzonych 5 Placówkach 
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Wsparcia Dziennego w miejscowościach Gładyszów, Uście Gorlickie, Brunary, Banica oraz 

Wysowa Zdrój w okresie od 1 marca 2020 roku do 1 czerwca 2022 roku. 

W ramach Placówek Wsparcia Dziennego współpracujących z rodzinami świadczone będą 

usługi opiekuńczo-specjalistyczne poprawiające funkcjonowanie 100 dzieci. 

 

§ 3 

Organizacja i założenia trwałości Projektu 

 

1. Trwałość projektu „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie” 

trwa w okresie od 1 marca 2020 do 1 czerwca 2022 roku. 

2. Realizacja obejmuje teren Gminy Uście Gorlickie. 

3. Założeniem trwałości projektu jest zapewnienie poprawy funkcjonowania 100 dzieci 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy 

Uście Gorlickie  

4. Realizacja trwałości projektu zakłada utrzymanie 100 miejsc w nowo utworzonych  5 

Placówkach Wsparcia Dziennego w miejscowościach Gładyszów, Uście Gorlickie, Brunary, 

Banica oraz Wysowa Zdrój. 

5. Uczestnictwo w ramach projektu jest bezpłatne 

6. Placówki Wsparcia Dziennego w Uście Gorlickim, Brunarach, Banicy oraz Wysowa Zdrój 

czynne będą 80 h/miesiącu, Placówka Wsparcia Dziennego w Gładyszowie czynna będzie 96 

h/ miesięcznie. 

Dzieci będą mogły skorzystać ze wsparcia opiekuńczo-specjalistycznego to jest miedzy 

innymi z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, terapii logopedycznej, terapii 

socjoterapeutycznej, terapii psychologicznej. 

7. W ramach PWD organizowane będą również konsultacje i porady dla rodziców/ opiekunów z 

logopedą, pedagogiem, psychologiem, logopedą, prawnikiem i pracownikiem 

socjalnym/asystentem rodziny w zakresie  pracy z dzieckiem  
 

§ 4 

Organizacja i założenia trwałości Projektu 

 

1. Celem procedury jest zapewnienie jawności działań w zakresie rekrutacji dzieci w ramach 

trwałości projektu „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, 

realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej 

"ELEOS" w Gładyszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

2. Rekrutacja w ramach trwałości projektu odbywać się będzie od 1 do 31 marca 2020 roku.  

Jeżeli w Placówkach Wsparcia Dziennego będzie jeszcze miejsce kolejne rekrutacje będą 

prowadzone co kwartał. 

3. Miejsce Rekrutacji: Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej 

"ELEOS" w Gładyszowie; Gładyszów 45, Uście Gorlickie 38-315 

4. Informacja o rekrutacji i terminie rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości 

poprzez: 

a) Stronę internetową Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej 

"ELEOS" w Gładyszowie 
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b) Ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Placówkach Wsparcia Dziennego w 

Uście Gorlickim, Brunarach, Banicy, Gładyszowie oraz Wysowa Zdrój 

5. Przebieg procesu rekrutacji: 

a) osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej 

osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową, mailowo odpowiednio w 

siedzibie Realizatora projektu. Dokumentację zgłoszeniową stanowi: formularz 

rekrutacyjny – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

b) Komisja rekrutacyjna w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane zawarte w Formularzu 

rekrutacyjnym w trakcie rozmowy przeprowadzonej z potencjalnym uczestnikiem 

projektu. Ponadto źródłem weryfikacji danych zawartych w ankiecie ze stanem 

faktycznym mogą być dokumenty dołączone do formularza, np.: zaświadczenia, 

oświadczenia, orzeczenia, postanowienia itp.  

c) po przeprowadzonej rozmowie dokonana zostanie weryfikacja potencjalnego uczestnika 

projektu pod względem spełniania kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób  

preferowanych do objęcia wsparciem, określonej grupy uczestników, a także dostępności 

naboru.  

d) po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny 

uczestnik może zostać przyjęty do wybranej przez siebie PWD. Po złożeniu pełnej 

dokumentacji rekrutacyjnej. 

6. Warunki i sposób udziału w rekrutacji. 

a) Do przystąpienia do rekrutacji są dzieci w wieku do 18 lat zamieszkałe na terenie gminy 

Uście Gorlickie, których rodzice/opiekunowie zgłosili chęć uczestnictwa poprzez 

wypełnienie i złożenie w odpowiednim terminie dokumentów rekrutacyjnych. 

7. Uczestnicy będą przyjmowani według następujących kryteriów: 

a) OBOWIĄZKOWYCH:  

• rodzina zamieszkująca na terenie Gminy Uście Gorlickie (dziecko/i w wieku do 18  r/ż + 

opiekunowie/ rodzice): Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania +Oświadczenie  dot. daty ur. 

dziecka  

• rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: korzystające ze  świadczeń z 

pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004r. o pomocy  społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj.  spełniające co najmniej 

jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy lub  rodziny: Zaświadczenie. GOPS/ 

PCPR  

b) MERYTORYCZNYCH (ocena 0-1 pkt):  

• rodzina zamieszkująca na terenie jednej z miejscowości: Gładyszów, Banica, Brunary, 

Wysowa Zdrój, Uście Gorlickie: Oświadczenie  

•  rodzina korzystająca z pomocy społecznej z powodu ubóstwa lub długotrwałej lub ciężkiej 

choroby niepełnosprawności, bezrobocia: zaświadczenie GOPS  

• rodzina, w której co najmniej jeden z jej członków posiada wykształcenie max  zasadnicze 

zawodowe: Oświadczenie  

•  rodzina korzystająca z dożywiania: Oświadczenie  

c) PREMIUJĄCYCH W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane:  

• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek,  
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• osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie 

powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) 

• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z 

rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  

• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;  

• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi 

d) W przypadku złożenia dokumentów zgłoszeniowych w tym samie czasie, przez więcej 

osób, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby zaliczane do grupy z 

premiującymi kryteriami. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków 

sprawozdawczych; 

b) korzystania z zaproponowanych form wsparcia w ramach projektu; 

c) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych 

mogących mieć wpływ na realizację projektu; 

d) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez 

Realizatora projektu jak i zleconych przez Instytucję Zarządzającą; 

e) poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i 

miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia; 

f) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu; 

g) przestrzegania regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia; 

h) wypełnienia innych zaleceń Realizatora projektu w zakresie realizowanych przez nich 

zadań projektowych. 

2.  Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do: 

a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia; 

b) zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia; 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku z mocą obowiązującą od tego samego 

dnia i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz w jego siedzibie 

3. Realizator projektu pn.: „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście 

Gorlickie” zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

 

Załączniki do niniejszego regulaminu: 

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny 
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Załącznik nr 2. Oświadczenia 

Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

Załącznik nr 4. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego 

Załącznik nr 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

 


