
Załącznik nr 1 do Umowy

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE 
„Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i

szczęśliwe dzieci” RPLD.09.02.01-10-B018/15-00 

§ 1.
Informacje ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału Beneficjentów Ostatecznych w projekcie „Integralny 
rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe 
dzieci”  zwanym dalej Projektem, realizowanym przez Fundację Rodzice Przyszłości, 90-553 Łódź, ul. 
Kopernika 67/69/14 zwaną dalej Realizatorem Projektu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
RPLD.09.02.01-10-B018/15-00  zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
2. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne
3. Projekt skierowany jest do 360 Beneficjentów Ostatecznych: 
a) dzieci w wieku 6-12 lat (każdy/a uczeń/uczennica może skorzystać ze wsparcia wyłącznie w jednej 
edycji projektu/jednym roku szkolnym), 
b) zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego (na terenie pow. Zgierskiego oraz na terenie 
miasta Łodzi)
4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.
5. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należą do kompetencji 
osoby nadzorującej realizację projektu, zwaną dalej Koordynatorem.

§ 2.
Cele i zakres realizacji Projektu
1. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu dla 360 dzieci (w tym 162 dziewcząt i 198 
chłopców) z terenu m. Łodzi i powiatu zgierskiego do placówek zwiększających ich integrację 
społeczną i przeciwdziałających rozwoju patologii w ich środowisku w okresie od 01.07.2016 r. do dnia 
30.06.2019
2. Cel szczegółowy:
Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i 
wykluczenie społeczne.
3. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:
a) zajęcia z j. Angielskiego
b) zajęcia z efektywnej nauki
c) warsztaty integralnego rozwoju
d) indywidulane poradnictwo psychologiczne
4. Zgodnie z prawem oświatowym godzina zajęć, o których mowa w pkt.:
- 3a, 3b, 3 c: trwa 45 minut,
- 3d:  trwa 60 minut.
5. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.
6. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć
8. Zajęcia odbywają się na terenie placów wskazanej przez Koordynatora projektu 

§ 3.
Kryteria kwalifikacyjne
1. Beneficjent Ostateczny Projektu musi:
a) być w wieku od 6 do 12 lat,
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b) złożyć kompletny, wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów 
prawnych wraz z ich zgodą na udział dziecka w projekcie.
c) być dzieckiem zagrożonym ubóstwem lub/i wykluczeniem społ. przynajmniej z jednego powodów 
wymienionych w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR” (potwierdzenie z GOPS, MOPS i innych instytucji)

2. Jeżeli do placówek zgłosi się mniej dzieci/młodzieży niż zakładano rekrutacja będzie prowadzona w 
sposób ciągły.
3. Jeżeli do placówek zgłosi się więcej dzieci niż zakładano uwzględnione zostaną kryteria pref.:
a) os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z więcej niż jednego powodu wymienionego
w „„Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR”” – 15 pkt.
b) niepełnosprawność dziecka w st. znacznym lub umiarkowanym – 15 pkt. (weryf. orzeczenie o 
niepełnosprawności)
c) sprzężona niepełnosprawność dziecka, niepełnospraw. intelektualna, zaburzenia psych. – 15 pkt. 
(weryf. jw.)
d) os., których rodziny korzystają ze wsparcia PO PŻ – 15 pkt. (weryf. zaświadczenie MOPS, GOPS, 
inne właściwe instytucje) 
W dalszej kolejności przyjmowani będą inni chętni zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
4. Dzieci, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną 
umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia dziecka z listy na jego miejsce zostanie 
zakwalifikowane kolejne w rankingu dziecko z listy rezerwowej.
5. W przypadku uzyskania przez dwoje lub więcej dzieci takich samych wskaźników kryterium 
decydującym o zakwalifikowaniu do Projektu będzie kolejność na liście zgłoszeń (według terminu 
złożenia wymaganych dokumentów).

§ 4.
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty oraz zostanie przeprowadzona na terenie na 
terenie pow. Zgierskiego oraz na terenie miasta Łodzi
2. Dzieci ubiegające się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do 
niniejszego Regulaminu) potwierdzający dobrowolność jego udziału w projekcie podpisany przez 
rodziców/opiekunów prawnych wraz z ich zgodą na udział dziecka w projekcie.
Wzór formularza stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest weryfikacja dzieci na podstawie
a) wiek dziecka – 6-12 lat (potwier. kserokopii legitymacji szkol.),
b) zagrożenie ubóstwem lub/i wykluczeniem społ. przynajmniej z jednego powodów wymienionych w 
„Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR” (potwierdzenie z GOPS, MOPS i innych instytucji, opinia pedagoga szkolnego). 
4. Rekrutację prowadzi Koordynator projektu. Koordynator sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do
udziału w Projekcie oraz listę rezerwową.
6. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji oraz podaniem do 
wiadomości dzieci listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowej.
7. Udział Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez 
Rodzica/Opiekuna Umowy uczestnictwa w Projekcie wraz z wymaganymi załącznikami.
8. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony będzie równy 
dostęp dzieci obu płci.
9. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie 
Koordynator projektu podejmuje decyzję o uzupełnieniu grupy wykorzystując listę rezerwową.

Lider: Partner:
Fundacja Rodzice Przyszłości Leader School
ul. Kopernika 67/69/14 ul. Wierzbowa 21
90-553 Łódź 90-227 Łódź



§ 5.
Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego oraz Rodzica/Opiekuna
1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
- udziału w zajęciach i poradnictwie,
- zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.
2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
- uczestnictwa we wszystkich zajęciach, 
- udziału w badaniach ewaluacyjnych,
- przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane 
podczas realizacji Projektu.
3. Rodzic/Opiekun Beneficjenta Ostatecznego ma prawo do:
- zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć Osobie prowadzącej zajęcia/doradztwo oraz 
Koordynatorowi projektu,
- uzyskania informacji wraz z uzasadnieniem o wykluczeniu dziecka z udziału w Projekcie.
4. Rodzic/Opiekun Beneficjenta Ostatecznego zobowiązany jest do:
- zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
- złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
- udzielania Realizatorowi Projektu wszelkich informacji związanych z uczestnictwem swojego dziecka 
w Projekcie,
- zapewnienia jego uczestnictwa w zajęciach oraz dbałości o frekwencję – minimum 70%,
- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka 
w Projekcie,

§ 6.
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie
1. Beneficjent Ostateczny może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji 
z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic/Opiekun dziecka powinien poinformować o 
rezygnacji Koordynatora projektu w formie pisemnej.
2. Nieusprawiedliwiona nieobecność Beneficjenta Ostatecznego na 30% zajęć skutkować może jego 
wykluczeniem z Projektu.
3. Beneficjent Ostateczny może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku 
zachowania powodującego dezorganizację zajęć.
4. W przypadku wykluczenia z projektu, Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest zwrócić wszystkie 
pomoce edukacyjne, które otrzymał w ramach projektu.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać 
Koordynatorowi projektu.
2. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Realizatora Projektu:
www.rodziceprzyszlosci.pl oraz w Biurze Projektu i w placówkach.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 
warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
6. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez 
Koordynatora projektu.

Załączniki:Zał. Nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego,

…………………………………………… …………………………………………………
Realizator Projektu Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego
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