Projekt pt. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością” współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – tekst jednolity z
uwzględnieniem zmian z dnia 11.01.2019
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Zintegrowany
system wsparcia osób z niepełnosprawnością” zwanym 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 oraz ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 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/Wnioskodawca – Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” z siedzibą przy ul. Antoniuk
Fabryczny 34, 15 – 741 Białystok.
Realizator – Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH” z siedzibą przy ul. Antoniuk
Fabryczny 34, 15-741 Białystok.
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Podlaskiego.
Uczestnik projektu – 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.
Osoba z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535),
tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną - osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub
więcej niepełnosprawności.
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) - jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym Ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. ZAZ tworzy się w celu okresowego zatrudniania osób niepełnosprawnych
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania ich
do życia w otwartym środowisku.
Strona internetowa Wnioskodawcy – www.mydlainnych.pl.
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§3
CELE PROJEKTU
1. Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej
i zawodowej 100 dorosłych osób z niepełnosprawnościami (55 K, 45 M), zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, z terenu miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
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§4
ZAKRES WSPARCIA
Projekt obejmuje wsparcie skierowane do osób z niepełnosprawnością.
Dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
a) dostosowanie obiektu ZAZ do potrzeb ON (poprzez dostosowanie miejsca pracy dla osób
niepełnosprawnych),
b) opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji – doradztwo zawodowe
c) realizacja treningu aktywności,
d) realizacja treningu pracy,
e) realizacja wyjazdowych warsztatów umiejętności życia codziennego,
f) realizacja indywidualnego poradnictwa prawnego,
g) realizacja indywidualnego poradnictwa psychologicznego:
- wsparcie psychologiczne,
- wsparcie psychologiczne z użyciem Biofeedback,
h) realizacja wsparcia psychoterapeutycznego,
i) realizacja szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności pracowników ZAZ:
- szkolenia z zakresu pralnictwa i magla,
- szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży internetowej,
j) realizacja szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności osób planujących podjąć
zatrudnienie:
- szkolenie – pracownik biurowy,
- szkolenie – marketing i promocja,
- szkolenie – obsługa stron www,
k) Zatrudnienie w ZAZ osób z niepełnosprawnością.
Każdy uczestnik projektu bierze udział w minimum dwóch formach wsparcia.
Każdy uczestnik projektu uczestniczy obligatoryjnie w treningu aktywności lub treningu pracy
lub w obu treningach łącznie.
Projekt zakłada, że 20 osób weźmie udział w treningu aktywności, 60 osób w treningu pracy, zaś
40 osób skorzysta zarówno z treningu aktywności, jak też z treningu pracy.
Pozostałe formy wsparcia wymienione w punkcie 2 są przewidziane wyłącznie dla osób
korzystających z treningu pracy i/lub treningu aktywności.
Projekt zakłada bezpłatne uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w nim przewidzianych.
Uczestnikowi projektu zapewnia się:
a) doświadczoną kadrę prowadzącą zajęcia (trenerzy pracy, trenerzy aktywności),
b) warsztaty, szkolenia,
c) poradnictwo.
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§5
REKRUTACJA
Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Beneficjenta: ul. Antoniuk Fabryczny 34,
15-741 Białystok.
W Projekcie mogą uczestniczyć osoby:
a) pełnoletnie,
b) zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego – powiat białostocki, Miasto Białystok,
c) posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/równoważny dokument,
d) posiadające oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu.
Kryteria punktowane:
a) Niepełnosprawność
w
stopniu
znacznym,
niepełnosprawność
sprzężona,
niepełnosprawność intelektualna (symbol przyczyny niepełnosprawności 01-U) – 10 pkt,
b) Wiek równy lub poniżej 30 lat w dniu rozpoczęcia wsparcia – 5 pkt,
c) Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 5 pkt,
d) Płeć - kobieta – 5 pkt.
Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości płci oraz równości szans
i niedyskryminacji.
Zgłoszenie do projektu następuje poprzez nadesłanie lub osobiste dostarczenie uzupełnionego
i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego. W uzasadnionych przypadkach
formularz może zostać podpisany przez opiekuna prawnego Kandydata po złożeniu stosownego
oświadczenia.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej http://www.mydlainnych.pl oraz w biurze
projektu Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”, które mieści się przy ul. Antoniuk Fabryczny 34,
15 – 741 Białystok, czynne w godzinach 8:00 – 16:00.
Rekrutacja będzie polegała na analizie formalnej złożonych dokumentów pod kątem spełnienia
kryteriów udziału w Projekcie określonych w pkt. 2 i kryteriów punktowanych wymienionych
w pkt. 3.
Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek będzie prowadzona w turach. Pierwsza tura potrwa od
04.01.2019 r. do 24.01.2019 r. Jeśli w jej wyniku do projektu zakwalifikowanych zostanie
100 osób (55 K, 45 M) spełniających kryteria uczestnictwa, rekrutacja do projektu się zakończy.
W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż wymagana w projekcie liczby osób spełniających
kryteria uczestnictwa, przeprowadzona będzie druga tura rekrutacji w okresie od 28.01.2019 r.
do 13.02.2019 r. Jeśli w jej wyniku do projektu zakwalifikowanych zostanie 100 osób (55 K, 45
M) spełniających kryteria uczestnictwa, rekrutacja do projektu się zakończy. W przypadku
zgłoszenia się mniejszej niż wymagana w projekcie liczby osób spełniających kryteria
uczestnictwa, przeprowadzona będzie trzecia tura rekrutacji w okresie od 13.02.2019 r. do
28.02.2019 r.
Uczestnicy zakwalifikowani do projektu w I turze rekrutacji rozpoczną wsparcie od 28 stycznia
2019 r., zakwalifikowani w II turze - od 15 lutego 2019, a zakwalifikowani w III turze – od 4 marca
2019 r.
W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę
uczestników utworzona zostanie lista rezerwowa według kryteriów określonych w pkt. 3 § 5.
W przypadku rezygnacji uczestnika oraz wyczerpania się listy rezerwowej przewiduje się nabór
ciągły w miarę potrzeb.

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”
Biuro projektu: ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok, e-mail: marzdlainnych@gmail.com

Projekt pt. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością” współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

12. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o decyzji
rekrutacyjnej będzie dostępna w Biurze Projektu po przeprowadzenia procesu kwalifikacji
Uczestników w formie protokołu z rekrutacji.
13. Udział w projekcie rozpoczyna się w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie
oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniu
o zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu.
§6
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
1. Uczestnik projektu jest uprawniony do:
a) nieodpłatnego udziału w Projekcie,
b) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
b) regularnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia, zgodnie
z umową uczestnictwa w projekcie,
c) potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez
każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności, kartach wsparcia
lub innych dokumentach potwierdzających odbycie wsparcia,
d) w przypadku uczestnictwa w szkoleniach wypełnienia w trakcie trwania Projektu ankiet
oceniających szkolenia,
e) bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w projekcie, w tym poinformowania Kierownika Projektu o rezygnacji
z uczestnictwa w Projekcie.
§7
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników projektu
w przypadku rażącego naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie następuje poprzez złożenie oświadczenia przez uczestnika
projektu w formie pisemnej.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Kierownika Projektu
w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy
do Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” w oparciu o stosowne dokumenty programowe
znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stronach Instytucji
Zarządzającej.
3. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Białystok, 11.01.2019 r.
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