
 
 

   
 

       Toruń, 01.06.2022 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „HISTORIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI” 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Projekt „Historia na wyciągnięcie ręki” nr 1/GNGO/2022-48 współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo  

Działania 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i społecznych  

Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020  

2. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom sytuacji zagrożenia życia i  

zdrowia w wyniku COVID-19, w tym izolacji społ., zniechęceniu do nauki w wyniku 

zdalnej edukacji oraz nadużywaniu urządzeń cyfrowych, a także łagodzenie objawów 

stresu pourazowego poprzez stworzenie uczestnikom bezpiecznej przestrzeni  

umożliwiającej radzenie sobie z emocjami, odkrywanie świata, wsparcie w nauce i 

przezwyciężaniu trudności edukacyjnych.  

3. Projekt obejmuje swym zakresem organizację 2 bloków zajęć stacjonarnych o 

charakterze edukacyjno-artystycznym (2 x 5 dni po 6 h), korepetycji z przedmiotów 

szkolnych (łącznie 90 h) oraz 2 wyjazdów edukacyjno-integracyjnych z noclegiem.  

4. Realizatorem projektu jest Fundacja „A to historia” z siedzibą w Toruniu, ul. Wielkie 

Garbary 19. 

5. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Realizatora Projektu przy ul. Wielki Garbary 19 w 

Toruniu. Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00 – 18:00. Kontakt telefoniczny: 

606419471. 

6. Projekt realizowany jest w terminach 01.06.2022-31.10.2022  

 

§ 2 

DEFINICJE 

Biuro Projektu – miejsce w siedzibie Realizatora Projektu, w którym podejmowane są działania 

związane z realizacją umowy o dofinansowanie projektu, w tym obsługa zgłoszeń i Uczestników. 

Dokumenty aplikacyjne – komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania Kandydata 

do udziału w projekcie.  

Kandydat – osoba nieletnia ubiegająca się o możliwość udziału w projekcie „Historia na 

wyciągnięcie ręki” 

Uczestnik – osoba nieletnia biorąca udział w projekcie „Historia na wyciągnięcie ręki” 



 
 

   
 

Dyrektor RDD – dyrektor rodzinnego domu dziecka, w którym przebywa Kandydat/Uczestnik 

projektu 

Realizator Projektu – Fundacja „A to historia!” 

Regulamin projektu – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Historia na wyciągnięcie 

ręki”zwany dalej Regulaminem projektu. 

§ 3 

GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Grupa docelowa to dzieci i młodzież z toruńskich rodzinnych domów dziecka. Warunkiem 

kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów 

kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym 

dokumentem, tj. zaświadczeniem lub innym dokumentem, potwierdzającym spełnienie 

przesłanki uprawniającej do udziału w projekcie. Uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia 

tylko w jednym projekcie objętym dofinansowaniem w ramach naboru, co zostanie 

zweryfikowane na etapie rekrutacji.  

2. Kryteria obligatoryjne: 

Osoba fizyczna, w wieku 3-18 l przebywająca w pieczy zastępczej w rodzinnym domu dziecka 

na terenie miasta Torunia, biorąca udział tylko w jednym projekcie z obecnego naboru, 

dotknięta skutkami epidemii COVID-19 takimi jak np. wyłączenie z życia społecznego, 

zniechęcenie do nauki, nadużywanie urządzeń cyfrowych, trudności edukacyjne. 

3. Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów 

kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym 

dokumentem, tj. zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym spełnienie 

przesłanki uprawniającej do udziału w projekcie. W przypadku niespełnienia kryteriów 

obligatoryjnych kandydat zostaje wyłączony z dalszej rekrutacji.   

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  

1. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w dniach 01.06.2022-30.06.2022 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona wśród toruńskich rodzinnych domów dziecka.  

W pierwszej kolejności rekrutacja będzie prowadzona wśród uczestników poprzednich 

projektów Fundacji. Zostaną oni powiadomieni w sposób bezpośredni (telefonicznie lub 

podczas spotkania osobistego). W przypadku gdyby nie zebrała się odpowiednia liczba 

uczestników, rekrutacja zostanie rozszerzona na inne rodzinne domy dziecka działające w 

Toruniu. W takim wypadku również kontakt zostanie nawiązany w sposób bezpośredni bądź 

za pomocą MOPR w Toruniu. Informacja o projekcie zostanie w takim wypadku przesłana 

mailem do MOPR w Toruniu, a następnie nastąpi kontakt bezpośrednio z kandydatami do 

projektu. 

3. Informacja o naborze do projektu zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Realizatora.   

4. Do projektu przyjętych zostanie 10 uczestników (5Ki 5M)  



 
 

   
 

5. Kandydaci, którzy spełnili kryteria zostaną przyjęci do projektu wg. kolejności zgłoszeń. W 

przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę uczestników projektu, stworzona zostanie 

lista rezerwowa. 

6. Dyrektor RDD zainteresowany przystąpieniem dziecka do projektu:  

a) kontaktuje się z biurem projektu lub wypełnia internetowy formularz zgłoszeniowy (w 

ciągu 24 godzin biuro skontaktuje się z osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy w celu 

potwierdzenia prawidłowości zgłoszenia 

b) składa w Biurze Projektu następujące dokumenty aplikacyjne:  

▪ formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami:  

- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,  

- o spełnianiu kryteriów obligatoryjnych wraz z kserokopią dokumentów 

potwierdzających kwalifikowalność 

c) dostarcza wymagane dokumenty do Biura Projektu w terminie ogłoszonej rekrutacji 

6. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje poprawność formalna złożonych dokumentów 

oraz kolejność zgłoszeń.  

7. Dokumenty aplikacyjne osób niespełniających wymogów formalnych nie będą poddane dalszej 

ocenie. 

8. Komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli Realizatora projektu dokona weryfikacji 

złożonych dokumentów oraz przygotuje listy podstawową i rezerwową Kandydatów.  

9. Dyrektorzy RDD zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową i/lub telefoniczną 

w terminie do 5 dni od jej zakończeniu. W przypadku rezygnacji do udziału w projekcie zaproszona 

będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.  

10. W razie równoważnych zgłoszeń pierwszeństwo w rekrutacji będą miały rodzeństwa osób, 

które zgłoszono wcześniej.  

11. W sytuacji, gdy w ramach danej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc, 

przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w terminach ustalonych przez Realizatora 

Projektu, podanych do wiadomości na stronie internetowej Realizatora oraz w opisie 

internetowego formularza zgłoszeniowego.  

 

§ 4 

REALIZACJA PROJEKTU 

1. Wsparcie przewidziane w projekcie obejmuje realizację w okresie od 01.06.2022 do 

31.10.2022 10 dni zajęć po 6 godzin (łącznie 60 godzin – wymagana frekwencja min. 48 godzin) 

oraz dwóch wycieczek z noclegiem (wymagana obecność na min. jednej z wycieczek) a także 

korepetycje – pula 90 godzin została przeznaczona do rozdysponowania wśród Uczestników 

zgodnie z ich potrzebami. Każdy z Uczestników objęty zostanie także opieką psychologa (2 h 

wsparcia indywidualnego na Uczestnika).  

2. Harmonogram wsparcia zostanie określony przez Realizatora po konsultacjach z Dyrektorami 

RDD, w których przebywają Uczestnicy.   



 
 

   
 

3. Terminy realizacji spotkań zostaną przekazane Dyrektorom RDD nie później niż na 2 dni przed 

realizacją pierwszej formy wsparcia.  

4. Wszelkie zmiany dot. realizacji wsparcia będą na bieżąco przekazywane Dyrektorom RDD 

(telefonicznie, mailem, SMS-em lub poprzez Messenger).  

5. O zmianie danych personalnych i/lub adresu zameldowania oraz wszelkich zdarzeniach 

mających wpływ na udział Uczestnika w projekcie należy niezwłocznie powiadomić Biuro 

Projektu.  

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

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

na swojej stronie internetowej.  

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

projektu. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora projektu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022. 


