WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - Rusza kolejna tura rekrutacji
do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie informuje rodziców o możliwości
zapisania dziecka na zajęcia i ogłasza kolejną turę rekrutacji dzieci i młodzieży (w ramach
ciągłości rekrutacji przez lata 2018-2020).
Dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki) można otrzymać
w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9 w Radłowie lub pobrać (ZAKŁADKA DO
POBRANIA)
Formularz należy dostarczyć do siedziby Placówki do dnia 21.06.2019 r.
Placówka zapewnia dzieciom w szczególności:


organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych;



organizację i udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży
oraz rodzinie (zajęcia psychologiczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne
i socjoterapeutyczne);



organizację i prowadzenie zajęć artystycznych, rozwijanie pasji i zainteresowań;



organizację

i

realizacja

wydarzeń

i

wyjazdów

kulturalnych,

sportowych

i rekreacyjnych;
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej
www.stowarzyszenie.amos.org.pl, pod nr tel. +48 533 727 323. Zachęcamy także do
kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: stowarzyszenie@amos.org.pl lub osobistego
w siedzibie Placówki.
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie prowadzi swoją działalność
w ramach Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych –
specjalistycznej i opiekuńczej - dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 –
2020”- realizowanego przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region
spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi

społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada
niedyskryminacji. W praktyce oznacza to, iż kryteriami kwalifikującymi do udziału
w Projekcie są wiek oraz sytuacja życia kandydatów, niosąca ryzyko zagrożenia
wykluczeniem społecznym – nie natomiast płeć, rasa, wyznanie czy niepełnosprawność, które
wykluczałyby z udziału w Projekcie. Priorytetem działań Placówki jest umożliwienie udziału
w zajęciach osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego też Placówka
przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

