REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU
W projekcie „Przedszkole specjalne Titum”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 na podstawie Umowy RPPK.09.01.00-19-0022/18-00 z dnia 25 lipca 2019r - zawartej z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

§1
DEFINICJE
1.

Biuro projektu – wydzielona do realizacji projektu komórka mieszcząca się przy ul. Wyspiańskiego 16a,
35-111 Rzeszów, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na
temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie.

2.

Beneficjent (Wykonawca, Projektodawca) – Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i
Młodzieży TITUM

3.

Dokumenty rekrutacyjne/zgłoszenie – należy przez to rozumieć:
a)

Formularz rekrutacyjny projektu „Przedszkole specjalne Titum” stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

b) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów obligatoryjnych udziału w projekcie, w tym również
kryteriów fakultatywnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i
udziału w projekcie,
c)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

d) Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Przedszkole specjalne Titum”.
4.

Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień podpisania Umowy korzystania z usług
przedszkola realizowanego w ramach w projektu „Przedszkole specjalne Titum”.

5. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca– IP) – instytucja nadzorująca prawidłową realizację
projektu oraz przyznająca środki na jego realizację - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. A.S.
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.
6. Kandydat na Uczestnika/-czkę projektu, zwany Kandydatem lub Kandydatką – osoba spełniająca
warunki uczestnictwa w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie
rekrutacji wskazane w niniejszym Regulaminie rekrutacji i udziału.
Fakt zostania Kandydatem/-ką na Uczestnika/-czkę projektu nie gwarantuje udziału w projekcie.
7. Obszar realizacji projektu –powiat rzeszowski: gmina Miasto Rzeszów.
8. Projekt - projekt „Przedszkole specjalne Titum”, nr projektu RPPK.09.01.00-19-0022/18
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w regionie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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9. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Przedszkole
specjalne Titum” skierowany do Kandydatów/-ek powracających na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka.
10. Strona internetowa projektu – strona dostępna pod adresem www.przedszkole.titum.pl
11. Uczestnik/-czka projektu – osoba/dziecko zakwalifikowane do projektu w ramach zaplanowanych
działań rekrutacyjnych.

1.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie w projekcie „Przedszkole specjalne Titum” określa proces
rekrutacji Kandydatów na Uczestników projektu oraz zakres wsparcia dla Uczestników projektu.

2.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w regionie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr
Umowy RPPK.09.01.00-19-0022/18-00 z dnia 25 lipca 2019r o dofinansowanie realizacji projektu
podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

3.

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta – Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i
Młodzieży TITUM.

4.

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

5.

Obszar realizacji powiat Rzeszowski: gmina miasto Rzeszów.

6.

Biuro projektu mieści się na ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów.

7.

Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej www.przedszkole.titum.pl

8.

Celem głównym projektu zwiększenie o 10 liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy
Miasta Rzeszów dla dzieci niepełnosprawnych i/lub z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego.

9.

Projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi dokumentami
programowymi, w szczególności zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP, Systemem
Realizacji RPO WP na lata 2014 – 2020.
§3
UCZESTNICY PROJEKTU

1.

W projekcie może brać udział dziecko posiadające opinię o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub
orzeczenie o niepełnosprawności spełniające poniższe warunki:
•

Wiek od 3 do 6 lat

•

Zamieszkanie na terenie gminy miasta Rzeszów (osoba zamieszkująca na terenie
powiatu rzeszowskiego gminy: Rzeszów (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC,
Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami).

2. W ramach projektu zakłada się przyjęcie do udziału:
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a)

osób spełniających warunki uczestnictwa z §3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu - 5 uczestników/-czek

b) osób spełniających warunki uczestnictwa z §3
niepełnosprawnością sprzężoną – 5 uczestników/-czek

pkt.

1

niniejszego

Regulaminu

z

3. Do projektu przyjętych zostanie łącznie 10 Uczestników projektu.
4. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników spełniających kryteria zawarte w
pkt. 1, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i
wskaźników.
§4
REKRUTACJA
1.

Rekrutacja Uczestników do projektu rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2019r. Rekrutacja będzie miała
charakter ciągły w przypadku gdy w projekcie będą wolne miejsca. Projektodawca zastrzega sobie
możliwość zakończenia rekrutacji po wpłynięciu 15 Formularzy rekrutacyjnych i jednocześnie
możliwość wydłużenia rekrutacji w przypadku nie wystarczającej ilości zgłoszeń.

2.

Do projektu zakwalifikuje się 10 dzieci które spełnią kryteria uczestnictwa.

3.

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn. W przypadku braku wolnych miejsc dzieci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

4.

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o terminie naboru zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.przedszkole.titum.pl oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach TITUM, w mediach
społecznościowych i lokalnych mediach.

5.

Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności poprzez dostarczenie do
biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych
dokumentów rekrutacyjnych:
e)

Formularz rekrutacyjny projektu „Przedszkole specjalne Titum” stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

f)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów obligatoryjnych udziału w projekcie, w tym również
kryteriów fakultatywnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i
udziału w projekcie,

g)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

h) Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Przedszkole specjalne Titum”.
1.

Formularz rekrutacyjny projektu „Przedszkole specjalne Titum” (załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu rekrutacji i udziału) ma być wypełniony w sposób czytelny, podpisany imieniem i
nazwiskiem w wyznaczonym miejscu.
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2.

Oświadczenia (załączniki nr 2, 3, do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału) należy złożyć
wypełnione ręcznie, czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym miejscu.

3.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Przedszkole specjalne Titum” należy podpisać
w wyznaczonym miejscu.

4.

W celu potwierdzenia tożsamości i prawdziwości danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych
należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty. Zgodność powyższych dokumentów potwierdza
pracownik przyjmujący dokumenty rekrutacyjne.

5.

Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników spełniających kryteria zawarte w
pkt. 1, §3 aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i
wskaźników

6.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.
§5
OCENA FORMULARZY

1.

Ocenę formularzy przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w skład której wejdą Dyrektor Przedszkola i
Personel projektu z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości dokonywanej oceny.

2.

Podczas oceny sprawdzone będą kryteria obligatoryjne - kwalifikujące do udziału w projekcie:
a)

wiek dziecka od 3 do 6 lat

b) miejsce zamieszkania powiat rzeszowski, gmina Miasto Rzeszów
c)

osoby z niepełnosprawnością i/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Weryfikacja kryteriów fakultatywnych oraz przyznanie punktów premiujących w przypadku większej
ilość chętnych oparciu o dane z formularzu rekrutacyjnych i lub:
a)

dziecko z rodziny niepełnej – 2 pkt - weryfikacja na podstawie oświadczenia

b) dziecko z rodziny wielodzietnej – 3 pkt – weryfikacja na podstawie oświadczenia
c)

kryterium dochodowe – 1 pkt

W wyniku oceny po spełnieniu wszystkich kryteriów udziału i kryteriów obligatoryjnych można
otrzymać dodatkowe 5 punków za kryteria fakultatywne.
3.

W przypadku osób z taką samą ilością punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

4.

Utworzone zostaną listy rankingowe: Lista podstawowa i rezerwowa.

5.

Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem równości szans i nie dyskryminacji, w tym równość
szans Kobiet i Mężczyzn.
§6
ZAKRES WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.

10 Uczestnikom projektu przysługuje wsparcie w zakresie:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

realizacji podstawy programowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem,
realizacji zajęć wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych,
realizacji zajęć terapeutycznych – logopedia,
realizacji zajęć terapeutycznych – psychologia,
realizacji zajęć terapeutycznych – integracja sensoryczna,
realizacji zajęć terapeutycznych – rehabilitacja ruchowa,
realizacji zajęć terapeutycznych grupowych – dogoterapia, muzykoterapia, grupowy trening
umiejętności społecznych.

§7
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika/-czki projektu jest:
a) zapoznanie się, podpisanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału,
b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c)

uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla niego przewidziane i tam gdzie
to konieczne potwierdzenie tego faktu własnym podpisem,

d) zgłoszenie nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 9-tej danego dnia,
e)

podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w zbiorze Centralny
System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,

f)

poddania się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów,

g)

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Beneficjenta o zmianach: danych osobowych, danych
teleadresowych lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań
wynikających z zawartych umów,

h) dostarczenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją projektu
na każdą prośbę Beneficjenta,
i)

jeżeli w przypadku podania nieprawdziwych informacji w formularzu rekrutacyjnym,
Oświadczeniach, koszty związane z uczestnictwem w projekcie zostaną uznane przez Instytucję
Pośredniczącą za niekwalifikowane w ramach projektu, Uczestnik/-czka projektu, Beneficjent
Pomocy ponosi całkowity koszt otrzymanej pomocy w projekcie.
§8
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.

Rezygnacja 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 nie mogły być znane Uczestnikowi/-czce projektu
w momencie przystąpienia do projektu.

3.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/-czki projektu z listy poszczególnych form
wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/-czkę projektu niniejszego Regulaminu rekrutacji i
udziału oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności
cielesnej opiekunki/wychowawczyni, terapeuty lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu
kradzieży, przyprowadzanie dziecka w stanie nietrzeźwym lub okazywaniem jawnej agresji względem
osób wyżej wymienionych.
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4.

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/-czki projektu w trakcie trwania wsparcia
Beneficjent może wystąpić do Uczestnika/-czki projektu o zwrot całości lub części kosztów
związanych z udzielonym w ramach projektu wsparciem.

5.

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/-czki projektu z listy osób zakwalifikowanych do
projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału, wiążąca dla Kandydatów
i Uczestników projektu, należy do Beneficjenta.

2.

W sprawach spornych decyzję podejmuje Dyrektor Beneficjenta.

3.

Regulamin rekrutacji może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów
programowych dotyczących Projektu. Zmiana Regulaminu rekrutacji i udziału obowiązuje po publikacji
na stronie internetowej projektu www.przedszkole.titum.pl

4.

Regulamin rekrutacji i udziału obowiązuje od dnia umieszczenia na stronie internetowej projektu
www.przedszkole.titum.pl

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Przedszkole specjalne Titum”
1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny projektu „Przedszkole specjalne Titum”
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów obligatoryjnych udziału w projekcie, w tym
również kryteriów fakultatywnych
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy zawarte w Regulaminie rekrutacji i udziału w
projekcie „Przedszkole specjalne Titum” (w tym kryteria kwalifikacji do udziału w projekcie).

..................................................
Miejscowość, data

...................................................................................
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
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