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Nowa "Dziupla Obfitości" -rozwój oferty świetlicy socjoterapeutycznej w Olkuszu 
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Lider: Stowarzyszenie Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Kr. K. Wielkiego 64 
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Termin  realizacji projektu: 01.09.2020 do 31.12.2022  

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne - mieszkańcy woj. Małopolskiego  

(w rozumieniu Kodeksu cywilnego uczą się, pracują bądź zamieszkują na terenie 

województwa małopolskiego), ze szczególnym uwzględnieniem powiatu olkuskiego, w wieku 

do 18r. ż. oraz ich rodzice/opiekunowie. 

 

Beneficjentami ostatecznymi (dalej BO) są osoby które sprawiają problemy wychowawcze, są 

zagrożone wykluczeniem społecznym, demoralizacją, uzależnieniami, pochodzą z rodzin  

w których obecne są różne problemy rodzinne lub są dotknięte problemami natury 

psychicznej. Celem projektu będzie objęcie 100 dzieci i ich 50 opiekunów wsparciem 

prewencyjno-profilaktycznym poprzez rozszerzony o nowe usługi wsparcia program 

socjoterapeutyczny świetlicy.  

 

Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie www 

https://dziupla.olkusz.pl/ (dostosowanej do os. z niepełnosprawnościami) oraz w biurze (bez 

barier architektonicznych). Odpowiedzi i pomocy w rekrutacji wszystkim zainteresowanym 

udzieli Koordynator (osobiście, telefonicznie, mailowo). 



Podstawowym dokumentem uprawniającym do udziału w projekcie będzie karta zgłoszenia  

i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w projekcie, oświadczenie o zgodzie na 

uczęszczanie do świetlicy, która - z racji wieku Beneficjentów Ostatecznych –będzie 

podpisana przez rodziców (opiekunów) kandydata. 

Rekrutacja będzie odbywać się w trybie ciągłym, w miarę dostępnych miejsc, w ujęciu 2 - 

tygodniowym i w podziale na listy zgłaszających się K/M +podsumowanie każdego okresu a, 

ile jest nowych osób zainteresowanych udziałem w projekcie, czy spełniają kryteria 

uczestnictwa).  

Z racji, że oferta świetlicy kierowana jest do szerokiej grupy wiekowej, konieczne jest 

prowadzenie rekrutacji do trzech osobnych grup wiekowych:7-10 (5 miejsc),11-13  

(8 miejsc),15-18 (12 miejsc),  ponieważ problemy rosną z wiekiem dzieci. 

W przypadku natłoku chętnych do skorzystania z oferty świetlicy i brakiem możliwości 

objęcia wsparciem wszystkich, osoby te będą umieszczane na listach rezerwowych zgodnie  

z otrzymanymi punktami i będziemy starać się skierować ich do innych świetlic, na zasadach 

dobrej współpracy między jednostkami. 

Przewidujemy możliwość rotacji Beneficjentów Ostatecznych na 30 dostępnych miejsc  

w placówce, w ciągu projektu przewinie się przez nie 100 dzieci/młodzieży. Dla rodziców 

przygotowano 50 miejsc. 

Dzieci i młodzież będą przyjmowani do świetlicy bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego  

i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica. Wychowankowie będą mogli 

być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów sądowych, pracowników 

socjalnych MOPS itp. oraz NGO. Oprócz tego, preferowane będą osoby spełniające kryteria 

preferencyjne (każde kryterium – 2 pkty): 

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w 

podrozdziale 1.2 ust. 22 (współwystęp. różnych przesłanek)„Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa…” 

Weryfikacja os. na podstawie: zaświadczenia z opieki społ. lub oświadczenia  

z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy. 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

Weryfikacja na podstawie orzeczenia lub inny dokumentów poświadczających stan 

zdrowia 



c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi  

w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi 

Weryfikacja: orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia 

d) osoby lub rodziny korzystające z PO Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych 

os. lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana os. lub rodzina otrzymała lub 

otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) 

Weryfikacja: na podst. zaświadczenia z OPS 

e) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. w związku  

z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w „Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych…” 

Weryfikacja: na podst. miejsca zamieszkana na terenach wskazanych w prog. 

rewitalizacji dot. konkretnych obszarów w powiecie olkuskim. 

Przedstawiciele w/w gr będą objęci wsparciem w pierwszej kolejności (punkty 

preferencyjne). Dodatkowo za występowanie trudności i problemów wychowawczych oraz 

innych wynikaj.  

z analizy potrzeb i problemów – osoba otrzymuje kolejne punkty - preferencje w rekrutacji.  

 

Preferowani będą również chłopcy (z racji częściej występujących problemów 

wychowawczych, częstszej przestępczości, itp.) – dodatkowy 1pkt. Nie zamykamy drogi do 

projektu osobom, które nie spełniają kryteriów preferencyjnych z racji powszechności 

projektu i chęci braku stygmatyzacji osób które kryteria preferencyjne spełniają. 


