Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"Problem do rozwiązania” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030,
Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.
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§ 1.
Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w projekcie pn. "Problem do
rozwiązania”.
Projekt zakłada organizację 6 różnorodnych, stacjonarnych warsztatów oraz konferencji
podsumowującej dla 65 dzieci w wieku 6 - 16 lat zamieszkujących na terenie gminy
Korzenna lub uczęszczających do tut. szkół GK.
Projekt, o którym mowa w punkcie 1 realizowany jest w okresie 21.06.2021
r. do 30.11.2021 r.
Uczestnicy nie pokrywają kosztów z tytułu uczestnictwa w proponowanych zajęciach – formy
wsparcia są bezpłatne.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz integracji i promocji gminy Korzenna
KORZENIE z siedzibą 33-322 Korzenna 325 .
§2
Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani uczestnictwem dziecka/ dzieci w projekcie
składają poprawnie wypełniony formularz Zgoda na uczestnictwo w projekcie.
Zgodę na uczestnictwo w projekcie można pobrać ze stron internetowych
www.korzenie.org.pl, www.gbpkorzenna.pl, www.ck.wkorzennej.pl.
§3
Wypełnione i podpisane zgłoszenia prosimy dostarczyć do biura projektu Wojnarowa 305
(filia biblioteki), ewentualnie można przesłać skanem na adres mswierad52@gmail.com (w
późniejszym terminie należy dostarczyć oryginał zgłoszenia) w okresie od 02.07.2021 r. do
10.07.2021 r. Dokumenty, które wpłyną przed lub po wyznaczonym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia które np. ze
względów technicznych nie dotrą na maila organizacji.
§4
Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów dokona Zespół Rekrutacyjny w składzie:
Koordynator Projektu, Prezes Stowarzyszenia na rzecz integracji i promocji gminy Korzenna
KORZENIE.
§5
1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które w momencie rekrutacji
spełnią następujące wymogi formalne:
a) zamieszkują na terenie gminy Korzenna lub uczęszczają do jednej ze szkół z terenu GK,
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b) mieszczą się w przedziale wiekowym 6 - 16 lat.
§6
1. W przypadku spełnienia wymogów formalnych w procesie rekrutacji zastosowany zostanie
system preferencji polegający na przyznaniu punktów i zakwalifikowaniu do projektu
w pierwszej kolejności osób z poniższych grup:
a) dziecko pochodzi z rodziny korzystającej z pomocy OPS w Korzennej - /1pkt./
b) dziecko pochodzi z rodziny, którego głównym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne /1 pkt./
c) dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) - /1 pkt./
2. Powyższe dane zbierane będą na podstawie oświadczeń rodziców zawartych w formularzu
Zgody na uczestnictwo w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wszyscy beneficjenci wezmą udział w jednym rodzaju warsztatów oraz konferencji
podsumowującej.
§7
1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny w dniu
10.07.2021 r.
2. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które spełniają wymogi formalne
i otrzymają największą liczbę punktów w oparciu o kryteria preferencyjne. W przypadku
kilku zgłoszeń o tej samej liczbie punktów o miejscu na liście zdecyduje data/godzina
zgłoszenia do projektu (złożenia formularza Zgody na uczestnictwo w projekcie).
3. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 65 osób. Chętni do udziału w projekcie, którzy
nie zostali zakwalifikowani, zostaną ujęci na listach rezerwowych.
4. Możliwe jest przyjęcie do projektu osoby, która nie przynależy do żadnej z preferowanych
grup, jednak musi spełniać kryterium formalne i nastąpi sytuacja, w której osoby
z punktami preferencyjnymi nie wyczerpią limitu przyjęć do projektu.
5. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie.
6. W przypadku, gdy liczba dzieci ulegnie zmianie z powodu rezygnacji lub nie spełnienia
warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, do udziału w projekcie zostaną
włączone dzieci z listy rezerwowej.
§8
Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie, w momencie jego rekrutacji
i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status.
§9
Wszelkie dane osobowe przekazywane Stowarzyszeniu na rzecz integracji i promocji gminy
Korzenna KORZENIE w procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie
w celach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 20212030.
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§ 10
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie)
regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu (tj. warsztatach, konferencji
podsumowującej), a powody nieobecności będą usprawiedliwiane.
2. Koszt oraz organizację dojazdu do miejsca realizacji zajęć uczestnik projektu zobowiązuje
się pokryć we własnym zakresie.
§ 11
Rodzice/prawni opiekunowie Beneficjentów projektu mają obowiązek wypełniania ankiet
oraz umożliwienia uczestnictwa dzieci w zajęciach w wyznaczonych terminach.
§ 12
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:
- rodzic/ opiekun prawny w dniu rozpoczęcia zajęć w projekcie zapewni, że dziecko w dniu
rozpoczęcia zajęć jest zdrowe (brak gorączki, kataru, kaszlu i innych objawów chorobowych)
oraz, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą zakażoną lub przebywająca na
kwarantannie /wzór oświadczenia dostarczy organizator/,
- w razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki,
dziecko zostanie odizolowane od grupy warsztatowej (inne pomieszczenie), a rodzic /opiekun
prawny po otrzymaniu informacji telefonicznej niezwłocznie powinien odebrać dziecko,
- dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z zajęć tylko przez jednego rodzica /
opiekuna prawnego,
- przed wejściem do placówki rodzic / opiekun prawny i dziecko będą mieli dokonany pomiar
temperatury ciała, podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica eliminuje przyjęcie
dziecka na zajęcia,
- prowadzący zajęcia może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia wtedy, gdy zauważy oznaki
infekcji,
- w przypadku przybycia o jednakowym czasie kilku rodziców i dzieci, wchodząc na zajęcia
należy zachować dystans społeczny w stosunku do innych ludzi, wynoszący minimum 2 m,
- wejście na zajęcia koordynowane będzie przez organizatora zajęć, należy stosować się do
jego zaleceń,
- po wejściu do pomieszczenia dziecko zobowiązane jest do niezwłocznej dezynfekcji rąk,
także w czasie trwania zajęć zobowiązane jest do zachowania szczególnej higieny (tj.
dezynfekcja i mycie rąk),
- w trakcie zajęć uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego
w stosunku do innych uczestników oraz do prowadzących,
- w przypadku wyjścia dzieci na zajęcia w przestrzeń publiczną, rodzic / opiekun prawny
zobowiązany jest zapewnić dziecku dostęp do maseczki ochronnej.
§ 13
Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 29.06.2021 r.
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