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Część I. Słownik pojęć 

 

Program – oznacza Regionalny Programy Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

Priorytet – oznacza Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Działanie – oznacza Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”. 

Projekt – oznacza projekt pn. „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży”, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, 

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – projekt konkursowy            

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

Uczestnik Projektu – osoba spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do 

udziału w Projekcie, której udzielono wsparcia w jego ramach. 

Realizator Projektu – Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie. 

Partner Projektu – Gmina Ciechanów, Gmina Regimin i Gmina Sońsk. 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

Instytucja Pośrednicząca – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w 

Warszawie. 

Biuro Projektu – siedziba Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów. 
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Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną – osoby, u których stwierdzono występowanie 

dwóch lub więcej niepełnosprawności. 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

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, 

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, 

f) osoby z niepełnosprawnością, 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem 

z niepełnosprawnością, 

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

i) osoby niesamodzielne, 

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, 

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności, 
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l) osoby korzystające z PO PŻ. 

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego 

środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, 

których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub 

kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy 

dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

Placówki Wsparcia Dziennego – należą do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. Placówki te wspierają rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych 

funkcji. Współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także placówkami oświatowymi 

i podmiotami leczniczymi. Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie: 

a) opiekuńczej – zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację 

czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, 

b) specjalistycznej – organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 

kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, 

program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię 

pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię, 

c) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – prowadzi działania 

animacyjne i socjoterapeutyczne. 

Punkty Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży powstałe w ramach projektu – Punkty 

Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży powstałe dla 120 uczestników projektu (80 dzieci i 

młodzieży i 40 osób dorosłych) – mieszkańców Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, 

Gminy Regimin oraz Gminy Sońsk, prowadzone w formie opiekuńczej. 

Ścieżka reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, 

mających na celu wyprowadzenie osób, rodzin lub środowiska z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego. Ścieżka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka 

udziału w projekcie) lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby, 

rodziny lub środowiska – wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana w 

innym projekcie lub pozaprojektowo. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracji może być 

realizowane przez jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny. 



  

5 

 

Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie 

tych osób lub społeczność lokalna, w której zamieszkują, 

b) społeczność lokalna, którą cechuje co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, o 

których mowa w definicji „osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym”, 

c) społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której mowa w ww. Wytycznych. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ – program 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin 

najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej 

pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób 

uprawnionych oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych działań 

towarzyszących. 

Część II. Ogólne informacje o Projekcie 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie 

dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanym w ramach Osi priorytetowej 

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne      

i usługi opieki zdrowotnej na podstawie umowy nr RPMA.09.02.01.-14-8084/17 z dnia 

25.09.2017 r., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 

W ramach Projektu na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Regimin 

i Gminy Sońsk, powstaną Punkty Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży. 

Każdy z Punktów funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze – 5 dni        

w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy w trakcie ferii zimowych             

i letnich. 

Godziny pracy Punktów zostaną ustalone stosowanie do potrzeb dzieci oraz możliwości 

funkcjonowania poszczególnych Punktów Wsparcia Dziennego. W przypadku powstania 

potrzeby i możliwości, Punkty mogą być czynne także w okresie ferii zimowych i letnich. 
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Pobyt dziecka w Punkcie Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży jest nieodpłatny                   

i dobrowolny chyba, że dziecko zostanie do niego skierowane przez sąd. 

W działaniach wychowawczych organizowanych w Punktach Wsparcia Dziennego Dzieci      

i Młodzieży czynnie uczestniczą również rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, będącego 

uczestnikiem Projektu. 

Punkty Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w celu wspierania funkcji opiekuńczej           

i wychowawczej rodziny, będą współpracowały odpowiednio z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej bądź Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi podmiotami 

działającymi w środowisku lokalnym. 

1. Podstawa prawna realizacji Projektu 

 

a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z 

pózn.zm.), 

b) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 546), 

c) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1654), 

d) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z pózn.zm.), 

e) Wytyczne 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 z dnia 08.05.2015 r., 

f) Wytyczne 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 z dnia 

24.10.2016 r., 

g) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 

dnia 12.02.2015 r., 

h) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐ 2020 z dnia 16.01.2016 r. (wersja 1.18). 

 

Dodatkowo, organizację pracy Punktów Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży określa 

Regulamin organizacyjny. 
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2. Cel główny Projektu 

 

Bezpłatne wsparcie rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym                     

i niewydolnych wychowawczo w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży                    

do samodzielnego życia i kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie 80 

dzieci i młodzieży – w czasie wolnym od zajęć szkolnych – opieką oraz zajęciami 

edukacyjnymi i profilaktycznymi, a także poprzez pomoc edukacyjno-doradczą dla               

40 dorosłych członków rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem. 

 

3. Cele szczegółowe Projektu 

 

Celem działalności Punktu Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży jest w szczególności: 

 pomoc dzieciom w nauce, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

 organizowanie dzieciom czasu wolnego, 

 rozwijanie kultury osobistej, 

 poprawa sprawności fizycznej, 

 rozwój umiejętności interpersonalnych, 

 kreowanie i rozwijanie zdolności, talentów i umiejętności, 

 zapewnienie możliwości atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu przez 

dzieci i młodzież, 

 zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych i budowanie wśród dzieci             

i młodzieży postaw prospołecznych, 

 rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się wsparciem rodziny      

i rodzinami niewydolnymi wychowawczo, 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką jako drogą do osiągnięcia życiowego 

sukcesu, 

 zapewnienie możliwości wsparcia doradczego poprzez zajęcia grupowe                        

i indywidualne z psychologiem i prawnikiem, 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, 

rówieśniczych, osobistych, 

 zapewnienie prawidłowo zorganizowanej opieki wychowawczej i terapii, 

 wpajanie dzieciom i młodzieży norm i zasad postępowania społecznego, 

 kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyków i uczenie zachowań prozdrowotnych, 
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 eliminowanie zachowań aspołecznych poprzez zapewnienie dziecku poczucia 

bezpieczeństwa, akceptacji, 

 nauczenie wychowanków szukania pomocy i udzielania jej innym, 

 rozwijanie aktywności dziecka, 

 wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, 

 przeciwdziałanie patogennym wpływom środowiska rodzinnego, kompensowanie 

braków emocjonalnych,  

 szeroko pojęta współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi 

instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka. 

 

4. Zakres wsparcia oferowanego w Projekcie 

 

Zadanie 1 – Utworzenie i organizacja pracy Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży 

Zadanie 2 – Prowadzenie działalności edukacyjnej 

Zadanie 3 – Kształtowanie postaw prospołecznych wychowanków i właściwych relacji rodzinnych 

Zadanie 4 – Rozwój zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży 

Zadanie 5 – Zapewnienie posiłków i wsparcie materialne rodzin 

 

5. Okres realizacji Projektu 

 

01.09.2017 r. – 31.08.2019 r. 

 

6. Liczba uczestników Projektu 

 

W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie 120 osób, w tym 80 osób w wieku 6-18 lat 

(40 dziewcząt i 40 chłopców) oraz 40 osób dorosłych (20 kobiet i 20 mężczyzn) – członków 

rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem – z terenu Miasta Ciechanów, Gminy 

Ciechanów, Gminy Regimin i Gminy Sońsk. 

 

7. Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

Uczestnikami Projektu są: 

 dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat – 80 osób (40 dziewcząt i 40 chłopców), 

 osoby dorosłe z rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem – 40 osób. 

zamieszkałe na terenie Gminy Ciechanów, Gminy Sońsk, Gminy Regimin i Miasta 

Ciechanów. 

 

Punkt Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży jest placówką przeznaczoną dla dzieci       

i młodzieży: 
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a) wymagających objęcia wsparciem z powodu niedostatecznej opieki rodzicielskiej, 

b) zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, 

c) wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, 

d) zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami, 

e) chcących rozwijać swoją osobowość, zainteresowania, 

f) potrzebujących opieki po zajęciach szkolnych, 

g) wymagających pomocy pedagoga, psychologa, logopedy, 

h) mających problemy z nauką, 

i) nieumiejących nawiązywać kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi, 

 

a) kryteria udziału dzieci i młodzieży 

 

Wsparciem objętych zostanie 80 osób – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu 

Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Regimin oraz Gminy Sońsk. Będą to osoby 

z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do Projektu rekrutowane będą również 

dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Będą to osoby, które wymagają objęcia wsparciem z powodu niedostatecznej opieki 

rodzicielskiej i wynikających z niej problemów takich, jak m.in.: 

 zagrożenie zjawiskami patologicznymi, 

 złe wyniki nauczania, 

 brak pozytywnych wzorców zachowań, 

 niedostosowanie społeczne i nieprawidłowy rozwój w kontaktach z rówieśnikami         

i otoczeniem, 

 niedożywienie spowodowane ubóstwem lub nadwagą wywołaną brakiem aktywności 

fizycznej, 

 problemy emocjonalne, wycofanie i zaniżone poczucie własnej wartości, 

 nieradzenie sobie z codziennymi sprawami. 

 

Preferowane osoby: 

 z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych, 

 których rodzina korzysta z programu PO PŻ, 

 w których przynajmniej jeden rodzic jest osobą pozostającą bez pracy, 

 które powtarzały rok nauki, 

 niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
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b) kryteria udziału członków rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem 

 

W Projekcie weźmie udział 40 osób dorosłych (20 kobiet i 20 mężczyzn) – członków rodzin 

dzieci i młodzieży objętych Projektem – z terenu Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, 

Gminy Regimin oraz Gminy Sońsk. Będą to osoby z rodzin ubogich, wielodzietnych lub 

niepełnych, w których co najmniej jeden dorosły członek rodziny jest bezrobotny. 

 

Preferowane osoby: 

 korzystające z programu PO PŻ, 

 z rodzin ubogich, wielodzietnych i/lub niepełnych, 

 z rodzin, w których przynajmniej jedna osoba jest bezrobotna. 

Część III. Rekrutacja uczestników 

 

Rekrutacja główna uczestników Projektu prowadzona będzie od października 2017 r. do 

momentu osiągnięcia planowanej do objęcia wsparciem liczby osób. Dopuszcza się 

możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub zakwalifikowania do Projektu –            

w trakcie jego realizacji – osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji 

z udziału w Projekcie, wykluczenia z niego lub wcześniejszego zakończenia w nim udziału. 

 

Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym 

zasady równości płci – zakłada bowiem równy dostęp do Projektu zarówno kobiet,              

jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników. 

 

Do Punktu Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci i młodzież:  

a) na pisemny wniosek rodziców, wyrażony w postaci wypełnienia Formularza 

zgłoszeniowego, 

b) na wniosek opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, 

asystentów rodzin, kuratorów sądowych – jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę, 

c) na mocy postanowienia sądu. 

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są: 

a) w siedzibie Biura Projektu, tj. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów, 

b) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 

06-400 Ciechanów, 
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c) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, Regimin 22,         

06-461 Regimin, 

d) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku, ul. Ciechanowska 20, 

06-430 Sońsk, 

e) na stronie internetowej: pckciechanow.pl 

 

Proces rekrutacji uczestników Projektu obejmować będzie następujące działania: 

 

1) w celu zakwalifikowania do Projektu „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży”, rodzic 

bądź opiekun prawny dziecka będącego kandydatem na uczestnika Projektu, składa   

w siedzibie Realizatora Projektu „Formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu”, 

zwany dalej „Formularzem”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) Formularz można złożyć w Biurze Projektu w dni robocze, w godzinach od         

08:00-16:00, w pok. nr 10. Zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną, telefoniczną, 

faxem lub listownie – nie będą przyjmowane, 

3) do Formularza rodzic/opiekun prawny dołącza oświadczenie o niepełnosprawności, 

stanowiące załącznik nr 3, 

4) istnieje również możliwość złożenia Formularza w jednym z Gminnych Ośrodków 

Pomocy Społecznej bądź bezpośrednio w Urzędach Gminy, będących Partnerami 

Projektu, który następnie zostanie przekazany Realizatorowi Projektu, 

5) na etapie rekrutacji rodzic lub opiekun prawny kandydata może zostać poproszony      

o wyjaśnienia do złożonych przez siebie dokumentów, 

6) z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci pracownik socjalny Realizatora Projektu 

oraz doradca prawny rodzin przeprowadzają wstępną rozmowę rekrutacyjną, a 

następnie do złożonego wniosku pracownik socjalny dołącza „Wniosek pracownika 

socjalnego o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie” zgodnie z załącznikiem nr 5 

do Regulaminu i opinię pedagoga szkolnego, wskazującą problemy i potrzeby 

dziecka, będącego kandydatem na uczestnika Projektu, 

7) pracownicy Biura Projektu dokonają weryfikacji Formularza w terminie 5 dni 

roboczych od ich dostarczenia do siedziby Biura Projektu. W przypadku stwierdzenia 

błędów, braków formalnych lub niewłaściwego wypełnienia, składający może zostać 

poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji, 

8) w trakcie weryfikacji formalnej ocenie podlegają: 

a) prawidłowość i kompletność złożonych dokumentów, 

b) przynależność do grupy docelowej Projektu, 
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9) w trakcie weryfikacji merytorycznej ocenie podlegają: 

a) opinia pedagoga szkolnego o potrzebach i problemach ucznia, 

b) fakt korzystania z programu PO PŻ, 

c) sytuacja rodzinno-finansowa rodziny, z której pochodzi dziecko, 

d) niepełnosprawność kandydata, jej stopień i rodzaj, 

10) o zakwalifikowaniu do Projektu decyduje Komisja Kwalifikacyjna, w skład której 

wchodzą: Kierownik Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży, Koordynator 

Projektu, Pracownik socjalny i Doradca prawny rodzin. Komisja sporządza też listę 

osób zakwalifikowanych, 

11) potencjalny uczestnik Projektu, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze 

względu na wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do Projektu, będzie 

wpisany na listę rezerwową, która zostanie utworzona bez względu na przebieg 

rekrutacji i liczbę zgłoszeń do Projektu, 

12)  z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności do Projektu przyjmowane będą osoby 

preferowane do objęcia wsparciem, bez względu na datę złożenia dokumentacji 

zgłoszeniowej, 

13)  decyzja Komisji Kwalifikacyjnej podlega akceptacji przez Dyrektora Oddziału 

Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, 

14)  od decyzji o niezakwalifikowaniu do Projektu nie przysługuje odwołanie, 

15)  w przypadku konieczności dokonania wyboru pomiędzy osobami spełniającymi te 

same warunki decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Część IV. Rekrutacja członków rodzin uczestników 

 

Rekrutacja członków rodzin dzieci i młodzieży, będących uczestnikami Projektu prowadzona 

będzie do momentu rozpoczęcia realizacji form wsparcia przewidzianych dla tych grup. 

O zakwalifikowaniu do Projektu członków rodzin, decyduje pracownik socjalny, który na 

podstawie wywiadu środowiskowego dokonuje oceny możliwości i potrzeby objęcia 

wsparciem członków rodziny dzieci i młodzieży – uczestników Projektu. 

 

Po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych z potencjalnymi kandydatami, sporządzona 

zostanie lista główna członków rodzin zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa. 

Część V. Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Zakwalifikowany uczestnik Projektu składa pełną dokumentację rekrutacyjną, w tym: 
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a) oświadczenie uczestnika projektu, zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

b) kartę kwalifikacyjną uczestnika zajęć, stanowiąca załącznik nr 4. 

2. Dla każdego Uczestnika Projektu opracowana będzie indywidualna diagnoza potrzeb, 

przygotowana przez pracownika socjalnego na podstawie wywiadu środowiskowego z 

członkami rodziny Uczestnika Projektu oraz innych dokumentów uzyskanych w procesie 

rekrutacji. 

3. Wsparcie rodzin będzie odbywać się na podstawie stworzonej przez specjalistów, 

indywidualnie dla każdego dziecka, ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy 

sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Podstawę form 

wsparcia będą stanowić indywidualne opinie personelu specjalistycznego, na bieżąco 

aktualizowane, oceniane, korygowane. 

4. Ścieżka reintegracji będzie wyznaczała cel rozwoju, który uczestnik Projektu będzie 

zrealizować przy wykorzystaniu zaplanowanego w Projekcie wsparcia specjalistycznego. 

5. W celu zdiagnozowania obszarów problemowych, wymagających udzielenia wsparcia  

w ramach Projektu,  uczestnik Projektu – przy udziale psychologa, wychowawcy, 

asystenta rodziny lub pracownika socjalnego – wypełni Kwestionariusz do oceny 

uczestnika Projektu, załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

6. W sytuacjach uzasadnionych potrzebami, wsparcie może zostać skierowane również do 

najbliższego otoczenia, czyli osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. 

7. Nieusprawiedliwione, częste nieobecności (powyżej 7 dni w miesiącu) lub rażące 

łamanie Regulaminu czy powtarzające się naganne zachowania, upoważniają do 

skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu. 

8. Zakończenie udziału w Projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub 

formach wsparcia, realizowanych w ramach ścieżki reintegracyjnej. Za datę zakończenia 

udziału w Projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia w ramach 

Projektu. 

 

Część VI. Zasady rezygnacji lub wykluczenia z Projektu 

 

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych 

okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie. 

Rezygnacja z udziału w Projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać 

powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności. 
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Uczestnik Projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w nim w przypadku naruszenia 

postanowień obowiązujących Regulaminów. 

Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy Uczestników), 

podejmuje Realizator Projektu na wniosek Kierownika Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i 

Młodzieży. 

Część VII. Wsparcie udzielane w ramach realizacji Projektu 

 

W celu wspomagania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, dziecko może zostać 

objęte opieką i wychowaniem w jednym z Punktów Wsparcia Dziennego dla Dzieci                

i Młodzieży. 

 

Zakres wsparcia, którym objęte jest każde dziecko oparte jest na: 

1. pisemnej diagnozie indywidualnej zawierającej m.in. opis problemów (dziecka i 

rodziny, w której się wychowuje) i możliwości (mocnych stron) podopiecznego oraz 

jego rodziny, 

2. indywidualnym planie pracy z dzieckiem, który zawiera działania mające prowadzić 

do poprawy sytuacji dziecka (pod kątem przeprowadzonej diagnozy i zaplanowanych 

do osiągnięcia celów) oraz efekty, które powinny zostać osiągnięte. 

 

W zależności od potrzeb, Punkt Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży zapewnia: 

1. zajęcia edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, 

nauka języków, etc., 

2. organizację zajęć rozwijających: 

a) podnoszących 80 uczestnikom Projektu umiejętności językowe, matematyczne, 

informatyczne oraz wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, 

b) rozwijających umiejętności plastyczne lub sportowe u dzieci i młodzieży, 

c) zmieniających sposób postrzegania świata i swojej roli w społeczeństwie oraz 

rozwijających umiejętności niezbędne w dorosłym życiu, 

d) poprawiających relację w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

e) pozwalających uniknąć występowania zjawisk patologicznych i zachowań 

ryzykownych, 

f) służących poprawie wyników w nauce – 400h, 

g) służących rozwijaniu wiedzy z przedmiotów szkolnych oraz kształtowaniu 

zainteresowań – 600h, 
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h) z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia i resocjalizacji – 200h, 

i) zajęć terapeutycznych – 600h, 

j) w postaci warsztatów kształtujących postawy prospołeczne rodzin – 120h, 

k) w postaci realizacji doradztwa indywidualnego i rodzinnego przez prawnika – 

1150h, 

l) w postaci kursu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 128h, 

m) zdolności, talenty i umiejętności dzieci i młodzieży – 1100h, 

3. zajęcia obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień  

i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań, 

4. organizację czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania 

czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, np. koncerty, wystawy 

czy rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, takich jak m.in. plastyczne, teatralne, 

taneczne, modelarskie etc., 

5. pomoc indywidualną, 

6. zajęcia zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, 

7. zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, 

8. zajęcia rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, etc., 

9. działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami – w zależności od potrzeb dziecka, za zgodą 

jego rodziców/opiekunów prawnych, udział w lokalnych uroczystościach i swietach 

państwowych 

10. wycieczki i wyjazdy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, 

11. możliwość spożycia posiłku. 

 

Instrumenty wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb każdej z płci oraz osób                         

z niepełnosprawnościami, w taki sposób aby przestrzegać zasady równości szans                     

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Część VIII. Harmonogram realizacji Projektu 

 

Ustalono następujący Harmonogram realizacji Projektu: 

 

1. Utworzenie i organizacja pracy Punktów – wrzesień – listopad 2017 r. 

1.1. Zaangażowanie kierownika Punktów i kadry wychowawców oraz opracowanie 

Regulaminu – wrzesień – listopad 2017 r. 
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1.2. Rekrutacja uczestników i przygotowanie szczegółowej diagnozy ich potrzeb, ścieżki 

reintegracji i planów działania – od października 2017 r. 

1.3. Opracowanie programu merytorycznego świetlic – październik 2017 r. 

1.4. Zakup wyposażenia świetlic – październik – listopad 2017 r. 

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

2.1. Udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji – listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

2.2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla podopiecznych – listopad 2017 r. – sierpień 

2019 r. 

2.3. Prowadzenie kółek zainteresowań – listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych wychowanków i właściwych relacji rodzinnych – 

listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

3.1. Organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu promocji zdrowia i 

zdrowego trybu życia – listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

3.2. Organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań – grudzień 2017 r. – 

sierpień 2018 r. 

3.3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci wykazujących problemy rozwojowe – 

listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

3.4. Realizacja warsztatów kształtujących właściwe postawy społeczne – listopad 2017 r. 

– sierpień 2019 r. 

3.5. Realizacja kursów udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – listopad 2017 r. – 

sierpień 2019 r. 

3.6. Włączenie wychowanków świetlic w działalność społeczną prowadzoną przez PCK – 

listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

3.7. Organizacja Wigilii i spotkań wielkanocnych – grudzień 2017, marzec i grudzień 

2018 r. oraz kwiecień 2019 r. 

3.8. Organizacja pikników rodzinnych – czerwiec 2018 r. i 2019 r. 

4. Rozwój zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży – październik 2017 r. – sierpień 

2019 r. 
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4.1. Organizacja gier i zabaw w siedzibach punktów oraz na świeżym powietrzu – 

listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

4.2. Prowadzenie warsztatów muzyczno-wokalnych, plastycznych, teatralnych, 

modelarskich, tanecznych, treningów sportowych – październik 2017 r. – sierpień 

2019 r. 

4.3. Wyjścia do kina i na basen – marzec i październik 2018 r., kwiecień 2019 r. 

4.4. Organizacja wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych – październik i listopad 2017 r., 

kwiecień, maj, wrzesień i październik 2018 r., maj, czerwiec 2019 r. 

4.5. Organizacja kolonii i półkolonii – lipiec, sierpień 2018 r. i lipiec sierpień 2019 r. 

5. Zapewnienie posiłków i wsparcie materialne rodzin – listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

5.1. Zaangażowanie kucharki i kierowcy – listopad 2017 r. – sierpień 2019 r. 

5.2. Dokonywanie zakupów art. spożywczych, sztućców, pojemników, paliwa – listopad 

2017 r. – sierpień 2019 r. 

5.3. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do świetlic – listopad 2017 r. – sierpień 

2019 r. 

5.4. Zakupy wyprawek szkolnych – wrzesień 2017 r., sierpień 2018 r. 

 

Harmonogram realizacji projektu może ulec zmianie. 

 

Część IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu Regulamin przez 

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie 

i obowiązuje przez okres trwania Projektu, tj. do dnia 31.08.2019 r.  

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Realizatora Projektu oraz na stronie internetowej: 

pckciechanow.pl. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wyłącznej 

interpretacji jego zapisów. 

4. Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 

wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub 

warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia 
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określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny     

i kontroli realizacji Projektu. Zmiany w Regulaminie zatwierdza Dyrektor Oddziału 

Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy: 

a) prawodawstwa krajowego i unijnego,  

b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020,  

c) Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

d) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

Opracował: Tomasz Kraskowski – Koordynator projektu 

 

Akceptacja: Bożena Podleńska – Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie 

           Wanda Jarzębska  – Księgowa Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie 

 

 

 

 

Zatwierdził:  

W imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego: 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepełnosprawności 

Załącznik nr 4 – Karta kwalifikacyjna uczestnika zajęć 

Załącznik nr 5 - Wniosek pracownika socjalnego o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie 

 

 


