
Bydgoszcz, 1.06.2022

REGULAMIN REKRUTACJI 
MŁODZIEŻOWA SZKÓŁKA SIATKARSKA

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu „Młodzieżowa 
Szkółka Siatkarska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Realizatorem projektu jest Łuczniczka Bydgoszcz S.A. . Projekt realizowany jest w 
okresie od 1.06.2022 do 30.11.2022.

3. Projekt Młodzieżowa Szkółka Siatkarska realizowany jest na podstawie umowy o 
dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Bydgoska Lokalna Grupa Działania 
„DWUE RZEKI”.

4. Miejscem realizacji Projektu jest biuro realizatora mieszczące się przy ul. Toruńskiej 
59, 85-023 Bydgoszcz, hale sportowe mieszczące się przy ulicach Toruńska 59 oraz 
Garbary 2 w Bydgoszczy oraz inne miejsca, w których realizowane będą spotkania 
integracyjne, wyjścia uspołeczniające oraz wyjazdy rekreacyjne.

§ 2
GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI

Grupę docelową utworzy 15 uczestników Projektu (5 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym 9-13 lat zamieszkujących
obszar  objęty  Lokalną  Strategią  Rozwoju  (LRS)  oraz  2  osoby  z  otoczenia  osób
zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  objętych  wsparciem  w
programie.
Grupę  docelową  będą  stanowić  osoby  znajdujące  się  w  szczególnie  niekorzystnej
sytuacji, zaliczane do grupy de faworyzowanej w ramach LSR, charakteryzujące się niską
aktywnością społeczną.
W ramach projektu uruchomiona zostanie Młodzieżowa Szkółka Siatkarska, w którego
programie przewidziano następujące rodzaje wsparcia:
- grupowe warsztaty sportowo-rekreacyjne (7 razy po 3 h)
- grupowe warsztaty profilaktyczne (7 razy po 3h)
- wyjazdy rekreacyjne (4 razy po 6h)
- wyjścia uspołeczniające (6 razy po 6h)
- spotkania integracyjne (2 razy po 6h)

 



- wsparcie indywidualne – psycholog
- wsparcie grupowe psychologiczne.
Kryteria dla uczestników
OBLIGATIRYJNE
- wiek szkolny od 9 do 13 lat;
- korzystanie ze wsparcia w maksymalnie dwóch projektach dofinansowanych przez LGD
w ramach niniejszego naboru i 1/G/2018 i 1/G/2019;
- zamieszkanie zgodnie z KC na obszarze LGD, weryfikacja: oświadczenie;
- spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(weryfikacja  na  podstawie  zaświadczenia  z  właściwej  instytucji,  orzeczenia  o
niepełnosprawności/legitymacja os.  Niepełnosprawnej,  zaświadczenie lekarza o stanie
zdrowia  lub  gdy  nie  jest  możliwe  uzyskanie  w/w  dok.  oświadczenie  uczestnika  z
pouczeniem  o  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  oświadczeń  niezgodnych  z
prawdą).
FAKULTATYWNE
- za każdy kolejny powód zagrożenia wykluczeniem/ubóstwem – 5 pkt.
Kryteria dla osób z otoczenia
OBLIGATORYJNE
- weryfikacja warunku, że dana osoba korzysta ze wsparcia w nie więcej niż 1 projekcie
dofinansowanym przez LGD w ramach naboru oraz naborów 1/G/2018 i 1/G/2019;
-  zamieszkiwanie  zgodnie  z  KC  na  terenie  obszaru  LSR  (weryfikacja  na  podstawie
oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą).

§ 3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

Rekrutacja do projektu będzie  miała charakter  otwarty.  Za rekrutację odpowiedzialny będzie
koordynator projektu. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o zasadę równości szans/płci,
zgodnie  z  diag.  GD  zawartej  we  wniosku.  Rekrutacja  będzie  prowadzona  w  cczerwcu  br.  i
poprzedzi ją akcja info-promocyjna oraz spotkanie rekrutacyjne Informacje o naborze zostaną
ogłoszone  na  stronie  www  Wnioskodawcy,  na  portalu  społ./Facebook.  W  ramach  działań
promujących projekt przekazywane będą informacje o działaniach, które będą finansowane w
ramach projektu, na czym będzie polegało wsparcie w ramach klubu, jakie są zasady rekrutacji
do projektu. Przebieg rekrutacji: 
-  promocja  projektu:  portale  społecznościowe,  strona  www,  informacja  do  MOPS.
Wnioskodawca uwzględnia też zastosowanie na etapie wdrażania narzędzia promocji LGD:logo i
inf.  o  LGD  na  materiałach  powielanych/plakat  itd.,  inf.  na  stronie  www  wnioskodawcy;
organizacja  wydarzenia  promującego  LGD/LSR  w  ramach  spotkania  integracyjnego  na
zakończenie projektu; 

 



-  przyjmowanie  formularzy  zgłoszeniowych  w  biurze  projektu  (biuro  dostępne  dla
os.niepełnospr.) z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które wypełnić będzie można on-
line, wysłać @ lub dostarczyć osobiście; 
- weryfikacja formalna obejmująca spełnienie kryteriów obligatoryjnych; 
- sporządzenie listy rankingowej, ocena pkt. i wyłonienie os. zakwalifikowanych do udziału w
projekcie; 

- sporządzenie listy rezerwowej.
 Kryteria pkt. służyć będą do ułożenia listy rankingowej. Do projektu zakwalifikowane zostaną os.
z największą liczbą uzyskanych pkt. W ostateczności decydować będzie kolejność zgłoszeń.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo  wniesienia  zmian  do  Regulaminu  lub  wprowadzenia
dodatkowych postanowień.

2. Zmiany  niniejszego  regulaminu  dokonywane  są  w  formie  pisemnej  i  podawane  do
wiadomości w biurze projektu. 

3. W  kwestiach  nieujętych  w  niniejszym  Regulaminie  ostateczną  decyzję  podejmuje
Beneficjent.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2022r.

 


