Projekt pn. „Zielone światło” współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO”

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Zielone światło”
zwanego dalej „Projektem”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9.1 Aktywne włączanie,
w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans
na zatrudnienie. Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji
Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym liderem jest Stowarzyszenie „MY DLA
INNYCH” a Partnerami: Fabryka Kreatywności DSP Justyna Frankowska oraz PHU VECTOR Piotr
Gordon.
Planowany okres realizacji Projektu: 01.03.2017 r. – 31.12.2018 r.
Biuro projektu Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” mieści się w: 15–741 Białystok, ul. Antoniuk
Fabryczny 34, czynne w godzinach 8:00 – 16:00
Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
SŁOWNIK POJĘĆ
Beneficjent/Realizator Projektu/Wnioskodawca/Lider – Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”
z siedzibą przy ul. Rumiankowej 13, 15 – 665 Białystok.
Partner Projektu – Fabryka Kreatywności DSP Justyna Frankowska, Ciepła 19b/54, 15-472
Białystok, PHU VECTOR Piotr Gordon, ul. Poleska 52, 15-874 Białystok.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Zarząd Województwa Podlaskiego.
Uczestnik projektu (UP) – zakwalifikowana zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w niniejszym regulaminie osoba, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,
zainteresowana otrzymaniem wsparcia, która z własnej inicjatywy wyraziła chęć uczestnictwa
w Projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.
UE – Unia Europejska.
RPOWP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Strona internetowa Wnioskodawcy – www.mydlainnych.pl.

§3
CELE PROJEKTU
1. Celem
ogólnym
Projektu
jest
zwiększenie
poziomu
aktywności
społecznej
i zawodowej 50 dorosłych osób, w tym 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną
i zaburzeniami psychicznymi oraz 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu
pomocy, z terenu miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego w okresie od marca 2017 r.
do grudnia 2018 r.
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§4
ZAKRES WSPARCIA
Projekt obejmuje wsparcie skierowane do:
1. Osób z niepełnosprawnością
1) Dostosowanie obiektu do potrzeb ON (poprzez zakup schodołazu gąsienicowego)
2) Przygotowanie 40 indywidualnych ścieżek reintegracji
3) Przeprowadzenie 2520 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego
4) Przeprowadzenie 12 600 godzin treningu aktywności
5) Zorganizowanie kursów umiejętności zawodowych:
- z makrofotografii 80 godzin,
- z podstaw szycia 80 godzin
- rękodzielniczy 80 godzin
6) Zorganizowanie miejsc pracy dla 5 osób
7) Zatrudnienie 5 osób z niepełnosprawnością w Zakładzie Aktywności Zawodowej MY DLA INNYCH

2. Osób bezrobotnych
1) Zorganizowanie 24 godzin Warsztatów Rozwoju Osobistego
2) Zorganizowanie kursu prawa jazdy kategorii C, C+E dla 10 osób
3) Organizacja staży zawodowych dla 6 osób bezrobotnych.
§5
ORGANIZACJA WSPARCIA
1. Projekt zakłada bezpłatne uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w nim przewidzianych.
2. Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zapewnia się:
a. doświadczoną kadrę prowadzącą zajęcia, warsztaty, kursy i poradnictwo,
b. materiały szkoleniowe,
c. narzędzia, odzież roboczą i inne pomoce niezbędne do udziału w kursach,
d. staże zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami
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§6
REKRUTACJA
Rekrutacja realizowana będzie na obszarze powiatu białostockiego i Miasta Białystok.
W Projekcie mogą uczestniczyć osoby:
a) dorosłe zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego – powiat białostocki, Miasto
Białystok, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/równoważny dokument,
zwane dalej ON
b) dorosłe zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego – powiat białostocki, Miasto
Białystok, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, zakwalifikowane do
III profilu pomocy, zwane dalej OB
Dodatkowe punkty otrzymają osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). W przypadku równej ilości punktów o kolejności osób na liście
rekrutacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutację ON prowadzi Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, a rekrutację OB prowadzi Fabryka
Kreatywności DSP Justyna Frankowska oraz PHU VECTOR Piotr Gordon.
Zgłoszenie do projektu następuje poprzez nadesłanie lub osobiste dostarczenie uzupełnionego
i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego. Dokumenty dostępne są na stronie
internetowej http://www.mydlainnych.pl oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „MY DLA
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INNYCH”, które mieści się w 15 – 741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34, czynne w godzinach
8:00 – 16:00
Rekrutację OB prowadzą Fabryka Kreatywności DSP Justyna Frankowska oraz PHU VECTOR
Piotr Gordon za pośrednictwem poczty elektornicznej (fabrykakreatywnoscijf@gmail.com lub
piotrgordon@gmail.com).
Dokumenty
dostępne
są
na
Fanpage
FaceBook’a:
https://web.facebook.com/Fabryka-Kreatywno%C5%9Bci-Doradztwo-Szkolenia-ProjektyJustyna-Frankowska-231461963568012/.
Rekrutacja obejmuje weryfikację formalną złożonych dokumentów pod kątem spełnienia
kryteriów udziału w Projekcie i ew. kryteriów dodatkowych na zasadzie 0-1;
Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek trwa w okresie od 15.03.2017 r. do 30.03.2017 r.,
W przypadku niewystarczającego zainteresowania projektem Wnioskodawca zastrzega sobie
możliwość prowadzenia naboru Uczestników i Uczestniczek przez cały okres realizacji projektu.
Informacja o decyzji rekrutacyjnej będzie dostępna na stronie internetowej Wnioskodawcy
oraz w Biurze Projektu po przeprowadzeniu procesu kwalifikacji Uczestników.
Udział w projekcie rozpoczyna się w momencie podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i niniejszego regulaminu
oraz kontaktu najpóźniej w pierwszym dniu jakiejkolwiek formy wsparcia oferowanej
w projekcie.
§7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
Uczestnik/Uczestniczka uprawniony/a jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
Uczestnik/Uczestniczka zakończy pozytywnie udział w Projekcie będąc obecnym/obecną
na wszystkich przewidzianych formach wsparcia. Dopuszczająca liczba godzin nieobecności,
która warunkuje pozytywne zakończenie udziału w projekcie nie powinna przekroczyć
20% godzin zaplanowanych na daną formę wsparcia, z zastrzeżeniem, iż 100% frekwencji
obowiązuje w zakresie poradnictwa psychologicznego.
Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do potwierdzania swojej obecności własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika/Uczestniczki powyżej 20%
spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga
telefonicznego zawiadomienia Kierownika Projektu najpóźniej na 2 dni przed planowaną formą
wsparcia lub/i złożenia pisemnego oświadczenia/zaświadczenia o przyczynach nieobecności.
Każda taka sytuacja rozpatrywana będzie indywidualnie, a ostateczną decyzję
o ew. pozostawieniu lub usunięciu Uczestnika/Uczestniczki z listy BO podejmie Kierownik
projektu w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia lub partnerami projektu.
Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do wypełnienia w trakcie trwania Projektu ankiet
oceniających zakres merytoryczny szkoleń i warsztatów, a także ankiety ewaluacyjnej po
zakończeniu szkoleń i warsztatów oraz całości Projektu.

§8
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia UP z listy Uczestników i Uczestniczek Projektu
(tym samym kursu) w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.
2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się
utworzenie listy rezerwowej chętnych.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia UP z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego/jej
miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej, która spełnia kryteria.
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§9
ZASADY MONITORINGU
1. UP podlegają procesowi monitoringu, w szczególności określonemu w § 7 pkt. 3 oraz 5.
2. UP zobowiązani są do potwierdzenia własnoręcznym podpisem protokołów odbioru, wyrażają
zgodę na dokonanie dokumentacji fotograficznej szkoleń, kursów, zajęć, podlegają badaniu
motywacji i zaangażowania poprzez wypełnianie anonimowych ankiet, udzielenie wywiadów
mających na celu także ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
UP zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Kierownika Projektu
w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” i partnerami projektu.
Ostateczna interpretacja „Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie” należy
do Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” i partnerów projektu w oparciu o stosowne dokumenty
programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stronach
Instytucji Zarządzającej.
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” wraz z partnerami projektu zastrzegają sobie prawo do
zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformują zainteresowanych na stronie
internetowej (lider) oraz na Fanpagu FB (partner).

Białystok, 15.03.2017
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