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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W GRANCIE 

„Klub Młodzieżowy” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach 
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

na lata 2014–2020 
 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w grancie „Klub Młodzieżowy” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. 

2. Grantobiorcą jest K&S Consulting Krzysztof Strzelecki,  ul. Widok 13/12, 87-100 Toruń. 
3. Biuro grantu mieści się w  Siedzibie Grantobiorcy. 
4. Zasięg grantu – gmina Obrowo 
5. Grupa docelowa:  

a) mieszkańcy gminy Obrowo, dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat zagrożeni wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem materialnym lub marginalizacją społeczną z rodzin korzystających z pomocy społecznej 
(15 osób -11 dziewcząt i 4 chłopców) tj. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 
określonych w art. 71 ustawy o pomocy społecznej, w tym uczniowie/dzieci  
z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, a także 
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; 

b) otoczenie społeczne tych osób (młodzież do 18 roku życia – 3 osoby), w tym: osoby spokrewnione 
lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla 
skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

6. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat). 

7. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 
a) grancie – należy przez to rozumieć projekt pn. Klub młodzieżowy, 

                                                 
1 Art.7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy 
w rodzinie; 7) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych; 10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt1 lit. c lub d 
ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach; 11)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12) 
alkoholizmu lub narkomanii; 13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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b) realizatorze/Grantobiorcy – należy przez to rozumieć: K&S Consulting Krzysztof Strzelecki, 
c) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Klub 
młodzieżowy, 
d) uczestniku – należy przez to rozumieć podmiot stanowiący grupę docelową projektu, który wyraził 
chęć udziału w projekcie. 
 

§ 2 
Informacje ogólne o projekcie 

 
1. Grant realizowany jest w okresie od 01.10.2020 roku do 31.05.2021 roku i obejmuje swym zasięgiem 

obszar realizacji LSR tj. gminę Obrowo. 
2. Przewidziane formy wsparcia: 

 

Lp.  Forma wsparcia Wymiar godzinowy 

1. Warsztaty prowadzone przez psychologa 
(różnorodna tematyka m.in. komunikacja 
interpersonalna, asertywność, budowanie pomysłu 
na siebie i karierę, kreatywność, treningi 
profilaktyczne, terapeutyczne, radzenie sobie ze 
stresem, trudną sytuacją w domu, budowanie 
pewności siebie, wiary we własne siły, walka z 
nałogami, wsparcie osób będących w trudnej 
sytuacji, krytyczne i innowacyjne myślenie)  

56 godzin 

2.  Warsztaty dziennikarskie  12 godzin 

3.  Robotyka 36 godzin 

4. Warsztaty przedsiębiorczości  18 godzin 

5. Korepetycje w zależności od potrzeb 80 godzin łącznie 

6. Poradnictwo psychologiczne indywidualne 30 godzin 

7. Wyjazd do kina x 2, wyjazd na wydarzenie sportowe 
(mecz) x 2 (Toruń) 

4 wydarzenia łącznie 

9. Klub młodzieżowy funkcjonujący w Osieku nad 
Wisłą (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, 87-125 Osiek nad Wisłą, ul. 
Toruńska 38. W ramach podejmowanych działań 
klubu przewidziana jest realizacja następujących 
kompetencji kluczowych spośród: 
a) kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, 
b) kompetencji w zakresie technologii i inżynierii, 
c) kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie 
umiejętności uczenia się, 
d) kompetencji obywatelskich, 
e) kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, 
f) kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji 
kulturalnej. 

Klub będzie funkcjonował 2 
razy w tygodniu w dni 
robocze godzinach 
popołudniowych w 
wymiarze 32 godzin na 
miesiąc. 

 
3. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest bezpłatne. 
4. Opiekę nad Klubem sprawuje opiekun Klubu. 
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5. Uczestnik projektu tj. osoba w wieku 6-15 lat zobowiązany jest do udziału w 70% czasu określonego  
w pkt. 2 wsparcia. 

 
§ 3 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają 
następujące warunki (wymogi formalne): 

a) są mieszkańcami z terenu objętego LSR, tj. mieszkańcami gminy Obrowo (osoby zamieszkujące  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), oraz spełniają wymogi określone w par. 1, pkt. 5 a), 

b) są osobami z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 
objętego LSR, 

c) są osobami w wieku 6-15 lat - (weryfikacja na podstawie oświadczenia), 
d) są osobami, które uczestniczą w nie więcej niż dwóch projektach w ramach tego samego naboru 

wniosków ogłoszonych i realizowanych w ramach naboru nr 4/3/G/2019, 
e) kryteria punktowe: 5 pkt. za każdy powód zagrożenia wykluczeniem/ubóstwem, 

2. Wymagania obligatoryjne w stosunku do otoczenia: 
a) zamieszkiwanie na terenie gminy Obrowo, 
b) spełnienie definicji otoczenia dla uczestników projektu, będących osobami zagrożonymi 

wykluczeniem/ubóstwem, 
c) maksymalnie 18 lat lub do zakończenia obowiązku szkolnego, 
d) krótkie uzasadnienie chęci udziału w projekcie. 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy. 
4. Na podstawie ww. kryteriów powstanie lista rankingowa (z zakwalifikowanymi osobami organizator 

skontaktuje się do 6.10.2020 r.). W przypadku takiej samej liczby punktów zdecyduje czy dana osoba 
korzysta z pomocy społecznej, a następnie kolejność zgłoszeń. 

 
§ 4 

Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutacja do projektu będzie otwarta i powszechna. 
2. Rekrutacja będzie się odbywała z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych. 
3. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.10.2020 do 05.10.2020 r. z uwzględnieniem listy rezerwowej. 
4. Uczestnicy będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu, wysłać go drogą mailową 

krzysztofstrzelecki@gmail.com lub listownie (K&S Consulting ul. Szafirowa 4, 87-125 Stajenczynki). 
5. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna (po złożeniu Formularza 

rekrutacyjnego) i ocena merytoryczna (po zweryfikowaniu wymogów określonych w Wytycznych  
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020, po przedłożeniu przez uczestnika stosownych zaświadczeń lub 
oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów przynależności do grupy docelowej). 

6. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie przez rodzica bądź 
opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. 

7. Odmowa wypełnienia dokumentów lub nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów  
w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału  
w Projekcie. 

8. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione  
w sposób skuteczny: osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

 
 

mailto:krzysztofstrzelecki@gmail.com
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§ 5 
Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie 

 
1. Zajęcia odbywać się będą w miejscu i czasie podanym przez Grantobiorcę, zgodnie z zaplanowanym 

Harmonogramem. 
2. O wszelkich zmianach uczestnicy Grantu będą informowani osobiście, telefonicznie lub mailowo. 
3. Realizator zapewnia uczestnikom projektu materiały szkoleniowe, dydaktyczne oraz poczęstunek  

(w formach wsparcia, które to przewidują). 
4. Realizator zapewnia uczestnikom projektu miejsce realizacji zajęć spełniające warunki bhp, z dostępem 

do sanitariatów i jeśli to konieczne pozbawione barier architektonicznych w miarę możliwości 
lokalowych. 

§ 6 
Uczestnictwo w projekcie 

 
1. Uczestnik spełnia wymagania i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zapisów Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
2. Rodzic lub opiekun prawny w imieniu uczestnika jest zobowiązany właściwie i zgodnie z prawdą 

wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowej 
realizacji projektu wskazane przez Realizatora. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do: 
a) aktywnego udziału w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptując terminy i miejsce, 

które wyznaczy Realizator; 
b) każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności; 
c) przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Grantu; 
d) punktualności i rzetelności; 
e) obecności na co najmniej 60% godzin przewidzianych w danej formie wsparcia, aby otrzymać 

zaświadczenie poświadczające jego udział w projekcie; 
f) informowania Realizatora o planowanych nieobecnościach; 
g) niezwłocznego poinformowania Grantobiorcy o zamiarze rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. 

Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku 
wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. 
Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód 
rezygnacji; 

h) przestrzegania obowiązujących norm społecznych. 
 

§ 7 
Zasady regulujące zasady obowiązuje poza siedzibą Klubu młodzieży 

 
1. Uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia w formie wyjazdów. 

2. Wyjazdy realizowane są zgodnie z programem Klubu młodzieżowego. 

3. Podczas realizowania usług poza siedzibą Klubu młodzieżowego, o których mowa wyżej, Uczestników 

obowiązuje przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego, w tym szczególna dyscyplina.  

4. Wobec Uczestników nieprzestrzegających dyscypliny podczas zajęć odbywających się poza siedzibą 

Klubu młodzieżowego mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje: 

a) rozmowa dyscyplinująca; 

b) wykluczenie z dalszego uczestnictwa w zajęciach; 

c) skreślenie z listy Uczestników Projektu. 

5. O wymiarze sankcji, o której mowa wyżej decyduje Kierownik Projektu. 
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§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 

realizacji projektu lub dokumentów programowych. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4. Niedotrzymanie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia 

uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu. 
5. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Realizator. 
6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się treścią powyższego Regulaminu, akceptuję jego zapisy oraz zobowiązuję się 

do jego przestrzegania przez ……………………………………………….. 

 

 

……………………………………… 

(data, czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 
 

 
 

 
 


