Regulamin rekrutacji do Projektu

realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie
oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu „Możemy jeszcze więcej!”,
realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie przy współpracy partnerskiej
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”.
2. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu dotacyjnego „Kultura Dostępna”.
3. Zasady uczestnictwa w Projekcie „Możemy jeszcze więcej” określa „Regulamin uczestnictwa
w projekcie Możemy jeszcze więcej!”.
§2
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt Możemy jeszcze więcej! realizowanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie we współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem
na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”, polegający na organizacji kilkunastu wydarzeń
kulturalnych, przeznaczonych dla dzieci w wieku od 0 do 8 r.ż., realizujących wczesne
wspomaganie rozwoju lub kształcenie specjalne w jednej z placówek biorących udział w
Projekcie.
b) Uczestniku rekrutacji – należy przez to rozumieć dziecko zgłoszone przez
Rodzica/Opiekuna prawnego do uczestnictwa w projekcie, biorące udział w procesie
rekrutacji do Projektu, reprezentowane przez Rodzica/Opiekuna;
c) Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące wczesne wspomaganie
rozwoju lub kształcenie specjalne, zakwalifikowane w wyniku rekrutacji do udziału w co
najmniej jednym z wydarzeń kulturalnych, organizowanych w ramach Projektu;
d) Rodzinie uczestnika Projektu – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych uczestnika
Projektu oraz jego rodzeństwo, którzy zadeklarowali na etapie rekrutacji chęć udziału w
Projekcie.
e) Placówce biorącej udział w projekcie – należy przez to rozumieć placówkę, której
beneficjenci zaproszeni są przez Realizatora Projektu do uczestnictwa w rekrutacji do
Projektu: (a) Specjalistyczną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
„Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Krakowie, (b) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”, (c) Przedszkole
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka” w Krakowie, (d) Przedszkole Montessori
prowadzone przez Katolickie Centrum Edukacyjne CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, (e)
Katolicką Szkołę Podstawową – Oddział Montessori – prowadzoną przez Katolickie
Centrum Edukacyjne CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, (f) Przedszkole Samorządowe w
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f)
g)
h)

i)

Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele, (g) w przypadku wolnych
miejsc - ewentualne inne placówki oświatowe, które realizują dla swoich beneficjentów
zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju lub kształcenia specjalnego.
Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie.
Partnerze realizatora – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
Autystycznych „ZACISZE”.
Uczestnictwie w projekcie - należy przez to rozumieć wzięcie przez Uczestnika Projektu
udziału w wybranych wydarzeniach kulturalnych, do udziału w których Uczestnik został
zakwalifikowany w wyniku rekrutacji do Projektu.
Wydarzeniu kulturalnym – należy przez to rozumieć jedno z dwunastu działań,
zaplanowanych w ramach Projektu, na które składa się jednorazowe wyjście
zrekrutowanej grupy Uczestników Projektu oraz ich Rodzin do wybranej krakowskiej
instytucji kultury i nieodpłatne skorzystanie z wybranych przez Realizatora Projektu
elementów oferty owej instytucji, wzbogaconych o działania z zakresu animacji kultury i
zrealizowanych w formie dostosowanej do potrzeb Uczestników.

II. ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU MOŻEMY JESZCZE WIĘCEJ!
§1
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI
1. Do udziału w rekrutacji do Projektu zaproszone są dzieci w wieku od 0 do 8 r.ż. wraz z
członkami swoich rodzin (rodzice, rodzeństwo), realizujące wczesne wspomaganie
rozwoju w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i/lub
kształcenie specjalne w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w
wymienionych niżej placówkach, a także – w przypadku pozostania wolnych miejsc w
ramach wybranych wydarzeń kulturalnych - dzieci w wieku od 0 do 8 r.ż. realizujące
wczesne wspomaganie lub kształcenie specjalne w innych placówkach, będące
jednocześnie beneficjentami wymienionych niżej instytucji:
a) Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Ośrodek
Wspierania Rozwoju Dziecka”, prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w
Krakowie,
(b) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”,
(c) Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka” w Krakowie,
(d) Przedszkole Montessori prowadzone przez Katolickie Centrum Edukacyjne CARITAS
Archidiecezji Krakowskiej,
(e) Katolicka Szkoła Podstawowa – Oddział Montessori – prowadzona przez Katolickie
Centrum Edukacyjne CARITAS Archidiecezji Krakowskiej,
(f) Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym
Kościele,
(g) w przypadku wolnych miejsc - ewentualne inne zaproszone przez Realizatora do
udziału w Projekcie placówki oświatowe, które realizują dla swoich beneficjentów zajęcia
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju lub kształcenia specjalnego.
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§2
ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU
1. Rekrutacja do Projektu Możemy jeszcze więcej! Zostanie zrealizowana w dniach od 01.09
2015 r. do 09.09.2015 r.
2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do Projektu jest wypełnienie Ankiety Rekrutacyjnej.
3. Link do formularza ankiety rekrutacyjnej dostępny jest na stronie www.poradniatpd.pl
oraz na stronie www.zaciszeautyzmu.pl w zakładce „Projekt Możemy jeszcze więcej!”.
Ankietę w wersji papierowej można również pobrać ze strony www.poradniatpd.pl lub
odebrać jej wydruk osobiście w sekretariacie Specjalistycznej Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”, prowadzonej
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie (Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków).
W razie wątpliwości szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem
(12) 633 84 59 lub adresem info@poradniatpd.pl
4. Ankietę wypełnioną w formie papierowej należy zeskanować i wysłać na adres:
info@poradniatpd.pl (w tytule należy wpisać „Ankieta rekrutacyjna”) lub dostarczyć
osobiście do sekretariatu poradni psychologiczno-pedagogicznej „Ośrodek Wspierania
Rozwoju Dziecka” przy Al. Słowackiego 44.
5. Uczestnik rekrutacji zobowiązany jest do pełnego i rzetelnego wypełnienia ankiety
rekrutacyjnej. Niekompletność danych może skutkować wykluczeniem z dalszego
procesu rekrutacji.
6. Ilość miejsc w ramach każdego z wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach
Projektu jest ściśle ograniczona. Dostępność miejsc w ramach poszczególnych wydarzeń
prezentuje poniższa tabela:

L.p.

1
2
3

4

Wydarzenie
kulturalne

Muzeum Narodowe w
Krakowie – „Przygoda
ze sztuką. Pierwsza
wizyta w muzeum”
Muzeum Narodowe w
Krakowie – „Opowieść
o witrażu”
Muzeum Narodowe w
Krakowie – „Po nitce
do kłębka” – zabawa
sztuką w Europeum
Akademia Sztuk
Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie –
Polska sztuka ludowa:
malarstwo-warsztaty
dla dzieci i rodziców

Grupa
wiekowa
Uczestników

Maksymalna
liczba
głównych
Uczestników
wydarzenia

Rodzice/
Opiekunowie maksymalna
liczba osób
mogących
wziąć udział
w wydarzeniu

Rodzeństwo –
maksymalna
liczba osób
mogących
wziąć udział
w wydarzeniu

Łączna liczba
Uczestników
wydarzenia
oraz członków
ich Rodzin

3 – 5 r.ż.

10

10

0

20

6– 8r.ż.

10

10

0

20

3 – 5 r.ż.

10

10

0

20

6– 8r.ż.

10

10

0

20
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5

6
7
8
9

10

11

12

Muzeum
Etnograficzne w
Krakowie – „Podróże
bez granic –
przedmioty
codziennego użytku w
kulturach świata”
Teatr Groteska w
Krakowie – spektakl
„Tańcowały dwa
Michały”
Kino „Mikro” – „Z
rodziną w kinie”
Kino „Kika” – „Seans z
maluchem”
Opera Krakowska –
„Ubierz z nami ducha
opery”- spotkanie z
baletem w Operze
Krakowskiej
Filharmonia im. Karola
Szymanowskiego w
Krakowie – „Smykowe
granie”
Filharmonia im. Karola
Szymanowskiego w
Krakowie – Koncert
„Możemy jeszcze
więcej”
Klubokawiarnia „Like!
Konik” - „Klasyka dla
smyka”

4– 6 r.ż.

10

10

0

20

0– 8 r.ż.

50

100

50

200

0- 8 r.ż.

40

56

27

123

0– 3 r.ż.

8

8

0

16

6– 8r.ż.

10

10

0

20

0– 3 r.ż.

15

30

10

55

0– 8 r.ż.

20

40

20

80

3– 5r. ż.

15

15

0

30

7. Każde z wydarzeń kulturalnych przeznaczone jest dla ściśle określonej grupy wiekowej
dzieci. Przy rozpatrywaniu wieku dziecka należy brać pod uwagę wyłącznie jego rok
urodzenia. Realizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania w wyjątkowych
sytuacjach dziecka - w porozumieniu z Rodzicami/Opiekunami - do grupy wiekowej innej
niż przewidziana dla niego w związku z rokiem urodzenia, o ile zachodzą ku temu
przesłanki wynikające z aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka.
8. Liczba miejsc w ramach każdego z wydarzeń kulturalnych zostanie rozdysponowana
pomiędzy uczestników rekrutacji, pochodzących z różnych placówek zaproszonych do
uczestnictwa w projekcie, proporcjonalnie do liczby zgłoszeń osób z danej placówki.
9. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę dostępnych w ramach danego
wydarzenia miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Kolejność zgłoszeń rozpatrywana jest
dla każdej z placówek zaproszonych do udziału w projekcie odrębnie. Oznacza to w
pierwszej kolejności rozpatrzona zostanie liczba zgłoszeń z każdej z placówek, następnie
wśród placówek zostaną proporcjonalnie rozdysponowane dostępne miejsca, a
następnie miejsca te zostaną przydzielone osobom, które jako pierwsze zgłosiły się z
ramienia danej placówki.
10. Data zgłoszenia jest tożsama z datą wypełnienia ankiety Rekrutacyjnej drogą
elektroniczną, datą wysłania jej drogą e-mailową lub z datą złożenia wypełnionej ankiety
w sekretariacie poradni „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”.
11. Dla każdego z wydarzeń przewidzianych w ramach Projektu tworzy się listy rezerwowe
według ogólnej kolejności zgłoszeń. Oznacza to, że podczas rozpatrywania listy
rezerwowej nie bierze się pod uwagę kolejności zgłoszeń dla każdej z placówek odrębnie.
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12. W przypadku liczby chętnych znacznie przewyższającej liczbę miejsc, dostępnych w
ramach poszczególnych wydarzeń, Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
ograniczeń związanych z maksymalną liczbą wydarzeń kulturalnych, w których może
wziąć udział dany Uczestnik.
13. W przypadku wolnych miejsc, realizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia rekrutacji
uzupełniających na dowolnym etapie realizacji Projektu.
14. Realizator zobowiązuje się do poinformowania placówek zaproszonych do udziału w
projekcie o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej.
15. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby miejsc dostępnych w ramach
poszczególnych wydarzeń kulturalnych, o ile wystąpią ku temu przesłanki wynikające z
przyczyn niezależnych od Realizatora.
16. O rezultatach rekrutacji do Projektu uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani drogą emailową lub telefoniczną.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Przystąpienie do rekrutacji do Projektu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym
każdorazowo poinformuje Uczestników Projektu, reprezentowanych przez Rodziców/
Opiekunów.
4. Regulamin rekrutacji do Projektu dostępny jest na stronie www.poradniatpd.pl oraz na
stronie www.zaciszeautyzmu.pl w zakładce „Projekt Możemy jeszcze więcej!” lub w
sekretariacie Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek
Wspierania Rozwoju Dziecka”, prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie
(Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków).

Projekt pn. Możemy jeszcze więcej! dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach programy dotacyjnego „Kultura Dostępna”
Realizator Projektu: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie przy współpracy partnerskiej
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”

