REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„NIE ZWALNIAMY TEMPA – USŁUGI SPOŁECZNE I INTEGRACJA”
§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Uczestników do projektu
„Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja”, realizowanego przez Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, w partnerstwie
z Fundacją rozwoju innowacji społeczno-gospodarczych „Innovatione” z siedzibą w Elblągu,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa XI: Włączenie społeczne, Działanie 11.2: Ułatwienie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług
społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, nr umowy RPWM.11.02.03-28-0089/16.
2. Projekt „Nie zwalniamy tempa- usługi społeczne i integracja“ współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Głównym celem projektu jest ułatwienie osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym dostępu do wysokiej jakości usług poprzez bezpośrednie wsparcie uczestnika projektu
oraz jego rodziny na terenie miasta Elbląga.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2019 r.
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

6. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
Mieszkalnictwo treningowe;
Pogotowie Interwencyjne;
Usługi Opiekuńcze;
Poradnictwo specjalistyczne - prawne;
Poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne;
Szkoła dla Rodziców- cykl szkoleń i warsztatów;
Panele dyskusyjne dot. niepełnosprawności;
Kino o niepełnosprawności;
Działania integracyjne;
Działania wolontarystyczne.

7. Wszelkie informacje dotyczące Projektu publikowane
www.elblag.psoni.org.pl, www.facebook.com/psouu

są na

stronie

internetowej:

§2
Uczestnicy projektu
Projekt skierowany jest do:
-osób bez względu na wiek, wykształcenie i płeć;
- osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczenia społecznego;
- osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim, autyzmem jak również z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania intelektualnego,
u których stopień niepełnosprawności nie został jeszcze określony oraz zaburzeniami
psychicznymi.
- otoczenia osób wykluczonych społecznie (osoby spokrewnione lub niespokrewnione) których
udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym;
- osób wielokrotnie wykluczanych.
2. W ramach projektu będą preferowane osoby i ich rodziny, które są zagrożone ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, korzystające z
pomocy PO PŻ (a zakres wsparcia nie będzie powielał działań jakie już beneficjent i jego rodzina
otrzyma lub otrzymuje z Programu).
1.

§3
Rekrutacja do projektu
1. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym od 01.04.2017r. do wyczerpania miejsc.
2. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 170 uczestników projektu.
3. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do Projektu, a nie zostaną
zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście
rezerwowej.
4. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna składająca się od 3-4 osób, w skład której wchodzą
przedstawiciele lidera projektu m.in.:
- Koordynator Projektu – przewodniczący Komisji,
- Pracownik BOP – członek Komisji,
- Pracownik socjalny – członek Komisji,
- Asystent Koordynatora projektu – członek Komisji.
5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

- Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,
- Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów, diagnozy uczestników projektu, które
spełniają założone kryteria udziału w Projekcie,
- Sporządzenie listy beneficjentów projektu i listy rezerwowej.
6. Procedura rekrutacji obejmuje:
a. Etap naboru:
- Przekazanie informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju wsparcia oraz
wymagań stawianych przed uczestnikami zadania,
- Umieszczenie informacji na temat terminu prowadzonego naboru zostanie wykazana na
wszystkich informacjach rekrutacyjnych i promocyjnych projektu udostępnionych na tablicach
ogłoszeń w placówkach PSONI Koło w Elblągu, na stronie internetowej PSONI Koło w Elblągu
i Partnera projektu Fundacji rozwoju innowacji społeczno-gospodarczych „Innovatione”, na
portalach społecznościowych i innych lokalnych mediach i stronach informacyjnych.
- Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie.
b. Etap doboru:
- Weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w projekcie,
- Analiza danych potencjalnych uczestników projektu,
- Opracowanie listy uczestników projektu,
- Opracowanie listy rezerwowej,
- Poinformowanie uczestnika projektu drogą telefoniczną lub e-mailową o zakwalifikowaniu się do
udziału w projekcie.







c. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
- Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony internetowej Lidera projektu
www.elblag.psoni.org.pl, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą
poczty tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu (Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, ul. 1 Maja 1,
82-300 Elbląg).
- Złożone przez kandydatów do udziału w projekcie dokumenty nie podlegają zwrotowi.
- Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu (zał. Nr 1 do Regulaminu),
zgody na zbieranie, przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem wizerunku w celach
promocyjnych projektu udokumentowaniu realizowanych działań (Zał. Nr 2 do Regulaminu),
kserokopia orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
w przypadku osób niepełnosprawnych, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez
składającego, lub zaświadczenia o stanie zdrowia, ksera odpowiedniego orzeczenia lub innego
dokumentu poświadczającego stan zdrowia w przypadku osób niesamodzielnych,
oświadczenie o korzystaniu/ nie korzystaniu z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa (Zał. Nr 3 do Regulaminu).

- Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane;
- Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w projekcie.
§4
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego
w przypadku wyczerpania miejsc.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
6. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.
7. Regulamin Rekrutacji do projektu jest dostępny w biurze projektu – Elbląg, ul. 1 Maja 1.
8. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie
i przekazywanie jego danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych), wyłącznie w celu audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WM 2014-2020.
9. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu
Teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa

Załączniki:
Nr 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu,
Nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku w celach
promocyjnych,
Nr 3. Oświadczenie o korzystaniu/ niekorzystaniu z pomocy w ramach PO PŻ

