
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie pn. „Klub Młodzieżowy przy Fundacji Dobra w Toruniu”

§ 1

Postanowienie ogólne

1.  Regulamin określa  warunki  rekrutacji  i  uczestnictwa w projekcie pn.  „Klub Młodzieżowy przy Fundacji

Dobra w Toruniu”.

2. Celem projektu jest  zwiększenie efektywności społecznej uczestników oraz ich kompetencji w komunikacji

rówieśniczej na obszarze LSR.

3. Projekt będzie realizowany od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r.

4. Miejscem realizacji projektu jest obszar LGD dla Miasta Torunia.

§ 2

Definicje

1.  Projekt  – projekt  pn. „Klub Młodzieżowy przy Fundacji  Dobra w Toruniu” realizowany przez Fundację

Dobra w Toruniu w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020.  Oś  Priorytetowa  11,  Działanie:  11.1  Włączenie

społeczne na obszarach objętych LSR.

2. Regulamin – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -  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  lub  korzystające  z  Programu  Operacyjnego  Pomocy

Żywnościowej.

4. Obszar LSR – obszar obejmujący 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, 

Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie 

Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie 

Przedmieście, Stawki- z wyłączeniem Kaszczorka, Skarpy, Chełmińskiego Przedmieścia. Szczegółowy wykaz 

ulic znajduje się na stronie www.dlatorunia.pl



5.  Beneficjent- Fundacja  Dobra  z  siedzibą  w  Toruniu  ul.  Kameliowa  15B, NIP:  956-228-64-66,  

KRS: 0000379963

6. Kandydat- osoba, która złożyła formularz zgłoszeniowy ,biorąca udział w rekrutacji,

7. Uczestnik projektu- osoba, która przeszła pomyślnie proces rekrutacji ( została zakwalifikowana do udziału

w Projekcie) i podpisała umowę uczestnictwa w Projekcie ( w przypadku małoletnich umowę podpisuje rodzic

lub opiekun prawny).

§ 3

Kryteria rekrutacji

1. KRYTERIA OBLIGATORYJE:

a/ miejsce zamieszkania – Toruń, obszar LSR,

b/ status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

c/ wiek 6/7-18 lat,

d/ brak korzystania ze wsparcia w innym projekcie współfinansowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Działania „Dla Miasta Torunia” w ramach naboru 2/G/2020, zgodnie z listą projektów przedstawioną  przez

Beneficjenta.

2. KRYTERIA DODATKOWE, premiujące Kandydata:

a/  wykluczenie  sprzężone  tj.  korzystanie  ze  świadczeń  pomocy  społ.  i  PO  PŻ  lub  spełnienie  przesłanek

kwalifikujących do objęcia wsparciem pomocy społ. i korzystanie z PO PŻ,

b/ wiek 12+,

c/ kolejność zgłoszeń.

§ 4

Rekrutacja

1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie zobowiązana jest złożyć dokumenty rekrutacyjne, tj:

a/  formularz zgłoszeniowy,

b/ zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

2. Dokumenty rekrutacyjne można składać  pocztą lub osobiście w Biurze Projektu.

3. Biuro Projektu mieści się w Toruniu przy ul. Kameliowej 15B.

4. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na str. internetowej Fundacji oraz w Biurze Projektu.

5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób niepełnosprawnych.

6. Rekrutacja ma za zadanie wyłonić 8 Uczestników/czek Projektu ( 4 kobiety i 4 mężczyzn ).



7.  Rekrutacja odbywać się będzie od 12 do 27 kwietnia 2021r.   W przypadku braku oczekiwanej liczby

Kandydatów spełniających przesłanki kwalifikujące do udziału w Projekcie, zostanie przedłużona.

8. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a) Etap pierwszy: Przyjmowanie zgłoszeń- od 12 do 23 kwietnia 2021r.

b) Etap drugi: Weryfikacja zgłoszeń w oparciu o kryteria rekrutacji- od 26 do 27 kwietnia 2021r.

c/ Etap trzeci: Stworzenie listy podstawowej oraz listy rezerwowej Uczestników.

9. Jeżeli osoba, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie

zrezygnuje, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

10. Kwestie sporne nieregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika Projektu.

§ 5

Uczestnik projektu

1.  Osoba,  która pomyślnie przejdzie proces  rekrutacji   i  zostanie  zakwalifikowana do udziału  w Projekcie,

podpisuje umowę uczestnictwa w Projekcie. Z chwilą podpisania umowy staje się Uczestnikiem/czką Projektu.

2. W przypadku małoletnich i ubezwłasnowolnionych umowę uczestnictwa w Projekcie podpisuje rodzic lub

opiekun prawny.  

3. Uczestnik/czka Projektu przekaże Beneficjentowi dane potrzebne do monitorowania wskaźników kluczowych

oraz przeprowadzenie ewaluacji.

4. Uczestnik/czka zobowiązani są do przekazywania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu Projektu.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie przed pierwszym wyznaczonym terminem wsparcia,

informując o tym telefonicznie, pisemnie bądź osobiście Kierownika Projektu.

2. Uznaje się, że Uczestnik/czka Projektu zrezygnował/a z uczestnictwa w Projekcie, gdy wyprowadzi się z 

miejsca zamieszkania.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki Beneficjent  kwalifikuje do Projektu osobę z listy rezerwowej.

§ 7

Skargi i odwołania

1. Każdy ma prawo wnieść pisemną skargę do Kierownika Projektu, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w 
procesie rekrutacji. 

2. Kierownik Projektu ma obowiązek rozpoznać skargę w terminie 7 dni od jej przyjęcia. 

3. Kandydat może wnieść odwołanie od wyniku rekrutacji w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. 



4. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie ogłoszona przez umieszczenie jej na stronie 
internetowej Beneficjenta oraz w Biurze Projektu po zakończeniu rekrutacji. 

5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do Kierownika Projektu.

6. Kierownik Projektu ma obowiązek rozpoznać odwołanie w terminie 7 dni od jego przyjęcia.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2021r.

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku, gdy będzie to 
konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu.

3. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się Regulaminem .

4. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.


