
 

 

Toruń, dnia 20.05.2021 r.  

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Centrum multimedialno-edukacyjne – Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy program 
aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.  

Instytucja Pośrednicząca Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia, Numer umowy: 2/G/2020-U8 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum multimedialno-
edukacyjne – Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy program aktywizacji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji”. 

2.  Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 
a. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie 

„Centrum multimedialno-edukacyjne – Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy 
program aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji”, 

b. Projekcie – rozumie się przez to projekt „Centrum multimedialno-edukacyjne – Starówka dla 
Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, 

c. Realizatorze projektu – rozumie się IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  
w Toruniu, 

d. Biurze projektu – rozumie się przez to biuro projektu znajdujące się w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń, 

e. Uczestnik projektu – dzieci w wieku 10-18 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (zgodnie z def. zawartą 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,  

3. Projekt realizowany będzie w okresie od 20.05.2021 r. do 19.10.2021 r. 
4. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

§ 2 

Cel projektu 

Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie ich procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce, wzmocnienie 
integracji ze społeczeństwem i zwiększenie poczucia własnej wartości, dostarczenie pozytywnych wzorców 
zachowań oraz zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu, rozwój talentów i zainteresowań. 

§ 3 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby spełniające podstawowe kryteria grupy docelowej: 
a. Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, 
b. Dzieci i młodzież pochodzące z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, 
c. Osoby zamieszkujące na terenie dzielnic Torunia: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, 

Podgórz. 



 

 

d. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego w Toruniu i IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. 

2. Uczestnikami/uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są: 
a. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

b. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym, 

c. 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, 

d. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.), 

e. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), 

f. Osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych  
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami  
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

g. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, 
o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki 
nad osobą z niepełnosprawnością, 

h. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
i. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 
j. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego, 
k. Osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ. 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Za rekrutację do projektu odpowiada Realizator projektu. 
2. Terminy rekrutacji zostaną określone w ogłoszeniu o rekrutacji które zostanie zamieszczone wraz z 

regulaminem i załącznikami do niego na stronie internetowej realizatora projektu www.loiv.torun.pl i 
Szkoły Podstawowej nr 1 https://sp1torun.szkolnastrona.pl/. 

3. Czas trwania rekrutacji podstawowej to minimum 7 dni. 
4. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji: 

a. Rekrutacja główna prowadzona jest 1 raz w okresie trwania projektu (maj 2021 r.), 
b. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy 

rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub 
wcześniejszym zakończeniu udziału w projekcie. 

5. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialny będzie Zespół ds. Rekrutacji (pedagog wraz z 
asystentem koordynatora projektu) powołany przez Realizatora projektu. 

6. Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów informacyjnych, w tym 
kontakty z potencjalnymi odbiorcami programu, informacje na stronach internetowych, tablicach 
urzędowych. 

7. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie realizatora i na stronie internetowej 
realizatora projektu www.loiv.torun.pl i Szkoły Podstawowej nr 1 https://sp1torun.szkolnastrona.pl,  
z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji. 

8. Przebieg procesu rekrutacji: 
a. Osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej osobiście  

w siedzibie realizatora – sekretariacie IV LO, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 lub 
elektronicznie poprzez przesłanie elektronicznych kopii (skanów) dokumentów 
zgłoszeniowych na adres sekretariat@loiv.torun.pl lub szpodst1@torun.home.pl  

b. Dokumentację zgłoszeniową stanowi kwestionariusz zgłoszeniowy – załącznik Nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

http://www.loiv.torun.pl/
http://www.loiv.torun.pl/
https://sp1torun.szkolnastrona.pl/
mailto:sekretariat@loiv.torun.pl
mailto:szpodst1@torun.home.pl


 

 

c. Zespół ds. Rekrutacji w procedurze rekrutacyjnej dokona weryfikacji złożonych 
kwestionariuszy zgłoszeniowych, przyzna punkty i na tej podstawie utworzy listy 
uczestników projektu: podstawowych (16 ) i rezerwowych. 

d. Wybrany uczestnik projektu, który został wpisany na listę podstawowych uczestników 
składa pełną dokumentację rekrutacyjną, w tym: 
• deklarację uczestnictwa – wzór stanowi załącznik Nr 2, 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór stanowi 
załącznik Nr 3 niniejszego regulaminu, 
• oświadczenie o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach 
projektów realizowanych w osiach głównych– wzór stanowi załącznik Nr 4 niniejszego 
regulaminu, 
• oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku – wzór stanowi zał. Nr 5. 

e. Potencjalny uczestnik, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze względu na 
wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do projektu będzie wpisany na listę 
rezerwową. 

§ 5 

Kryteria rekrutacji 

1. Kryteria podstawowe do udziału w projekcie to spełnienie poniższych warunków: 
a. Dzieci zagrożone wykluczeniem społeczny, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym bądź z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, 
b. Wiek dziecka w przedziale od 10 do 18 roku życia, 
c. Osoby zamieszkujące na terenie dzielnic Torunia: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, 

Podgórz. 
d. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego w Toruniu i IV 

Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. 
2. Osoby, które spełniały kryterium podstawowe otrzymują 10 punktów. 
3. Kryteria preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu to: 

• wielokrotne wykluczenie społeczne rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej  
z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 
lata 2014-2020 – 5 punktów, 

• rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej – 5 punktów, 

• problemy szkolne (niska frekwencja, słabe wyniki w nauce, problemy w kontaktach  
z rówieśnikami) – 5 punktów, 

• znaczna lub umiarkowana niepełnosprawność, niepełnosprawność sprzężona, zaburzenia 
psychiczne, w tym niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwoju – 5 
punktów. 

4. Trzecie kryterium rozstrzygające: kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia dokumentów 
zgłoszeniowych w tym samym czasie, przez więcej niż jedną osobę w pierwszej kolejności 
przyjmowane są do projektu osoby zaliczane do grupy preferowanej do objęcia wsparciem wedle 
przyznanych punktów. 

5. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i 
mężczyzn. 

 

§ 6 

Formy wsparcia  

1. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: 
a. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjalnych uczestników projektu w celu 

przygotowania i realizacji wsparcia. 
b. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. 
c. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. 
d. Zajęcia zwiększające aktywność społeczną. 

2. Projekt zakłada umożliwienie uczestnikom korzystania z zajęć rozbudzających w nich pasje, 
ciekawość poznawczą, doskonalących w nowoczesnych technologiach, kształtujących ambicje 



 

 

edukacyjne, pozwalających na ciekawe spędzanie czasu wolnego, tworzących warunki do 
wypowiadania własnych potrzeb. Dodatkowo projekt ma na celu szeroką promocję wolontariatu - 
udział uczniów liceum w planowanych zajęciach oraz coaching rówieśniczy grupy docelowej. 

3. Ze względu na zdiagnozowane deficyty i problemy grupy docelowej obowiązkowo będą prowadzone 
zajęcia: 

a. Zajęcia wspierające grupowe z pedagogiem/psychologiem/doradcą zawodowym zarówno 
dla grupy docelowej, jak i dla ich otoczenia. 

b. Zajęcia wspierające indywidualne z pedagogiem/psychologiem/doradcą zawodowym dla 
grupy docelowej. 

c. Zajęcia hobbystyczne przyrodnicze, artystyczne, informatyczno-medialne, literackie. 
d. Zajęcia wyrównawcze przedmiotowe. 
e. Zajęcia integracyjno-sportowe. 
f. Wyjścia integracyjno-kulturalne. 

4. Czas i sposób realizacji działań projektu nie koliduje z obowiązkiem szkolnym i nauki uczestników. 

§ 7 

Zasady uczestnictwa 

1. Realizacja projektu będzie się odbywała na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Toruniu.  

2. Każdy uczestnik projektu, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji przechodzi wstępną 
indywidualną diagnozę potrzeb, która będzie przeprowadzona przez pedagoga we współpracy  
z wychowawcą. 

3. Projekt zakłada diagnozę potrzeb każdego uczestnika, wsparcie będzie odbywać się na podstawie 
stworzonej przez specjalistów ścieżki z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 
potencjału, predyspozycji, potrzeb. Podstawę form wsparcia będą stanowić indywidualne opinie 
personelu specjalistycznego na bieżąco aktualizowane, oceniane i korygowane. 

4. Uczestnicy będą brali udział w działaniach ewaluacyjnym i monitorującym. 

§ 8 

Prawa i obowiązki uczestników 

1.  Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 
a. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
b. Zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, 
c. Uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć (dopuszcza się 10 % nieusprawiedliwionych 

nieobecności ), 
d. Regularnego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalony 

planem zajęć, 
e. Wypełnienia ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, 
f. Uczestnictwa w wywiadach i badaniach, 
g. Bieżącego informowania prowadzącego zajęcia o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, 
h. Stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia oraz poszczególne 

osoby bezpośrednio związane z realizacją Projektu, 
i. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu, 
j. Udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków 

sprawozdawczych, 
k. Poddaniu się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu 

obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia, 
l. Przestrzeganie regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia, 
m. Wypełnienia innych zaleceń realizatora w zakresie realizowanych prze niego zadań 

projektowych. 
2. Uczestnicy mają prawo do: 

a. Uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, 
b. Opuszczenia zajęć, które usprawiedliwione będą zaświadczeniem wystawionym przez 

lekarza lub rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny nieobecności 



 

 

(dobrowolne opuszczenie więcej niż 10 % działań jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy 
uczestników projektu), 

c. Zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia, 
d. Korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych dostępnych w trakcie zajęć, 
e. Otrzymania certyfikatów, zaświadczeń, świadectw potwierdzających uczestnictwo. 

§ 9 

Zasady regulujące wyjścia w teren 

1. Miejscem zbiórki uczestników przed planowanym wyjściem i po nim jest teren IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. 

2. Za bezpieczeństwo uczestników wyjścia odpowiadają opiekunowie. Na każde 10 uczestników 
powinien przypadać co najmniej 1 opiekun. 

3. Opiekun informują uczestników o programie i regulaminie wyjścia. 
4. Przed wyjściem w teren opiekunowie instruują jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie 

zachowania się w razie wypadku. Opiekunowie zabierają apteczkę pierwszej pomocy. 
5. Opiekunowie sprawdzają stan liczebny uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu 

oraz po przybyciu do miejsca docelowego. 
6. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach. 
7. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 

a. Posiadać legitymację szkolną, 
b. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 
c. Poinformować opiekuna wycieczki o pojawiających się stanach złego samopoczucia, 
d. Wykonywać polecenia opiekunów i przewodnika, 
e. Nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 
f. Posiadać odpowiedni do charakteru wycieczki strój. 

§ 10 

Zakończenie i przerwanie udziału w projekcie 

1. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formach wsparcia 
realizowanego w ramach projektu. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych 
okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w projekcie. 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia rodzica / prawnego 
opiekuna, które należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności. 

4. Wykluczenie uczestnika zajęć prowadzonych w ramach projektu może nastąpić w przypadku: 
a. Ustąpienia przyczyn z powodu których uczestnik został zakwalifikowany do uczestnictwa  

w projekcie, 
b. Ukończenia przez uczestnika 18 roku życia, 
c. Dobrowolnego opuszczenie więcej niż 10 % działań. 

5. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie podejmuje realizator projektu. 
6. Po wykluczenia uczestnika na jego miejsce jest przyjęty zainteresowany udziałem w projekcie z listy 

rezerwowej. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały okres trwania 
projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w biurze projektu, na stronie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Toruniu . 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w niniejszym regulaminie lub 
wprowadzenia dodatkowych postanowień w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na dobro 
uczestników, czynniki zewnętrzne, zmiany wprowadzone we wniosku o dofinansowanie projektu, 
zmianę przepisów prawa lub warunków umowy, a także zlecenia wprowadzenia zmian ze strony 
instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 



 

 

4. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje dyrektor  
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do realizatora projektu. 
6. Integralną część regulaminu stanowią poniższe załączniki. 

 
Załączniki do niniejszego regulaminu 

1. Załącznik Nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy. 
2. Załącznik Nr 2 Formularz uczestnika projektu. 
3. Załącznik Nr 3 Umowa uczestnictwa w projekcie. 
4. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Załącznik Nr 5 Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku. 
6. Załącznik Nr 6 Regulamin klubu uczniowskiego. 

http://bip.mops.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.291/attachment.1
http://bip.mops.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.290/attachment.1
http://bip.mops.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.289/attachment.1
http://bip.mops.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.288/attachment.1

