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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  
„FAJNA SPRAWA- WSPARCIE I INTEGRACJA” 

 
§1 

Informacje ogólne 
 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Uczestników do projektu „Fajna sprawa- wsparcie 
i integracja”, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Elblągu, w ramach realizacji zadania publicznego ze środków PFRON otrzymanych od Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy nr FIOP/2/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.   
Głównym celem projektu jest: odciążenie rodzin wychowujących/opiekujących się osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną i kalectwami sprzężonymi oraz zwiększenie samodzielności samych osób niepełnosprawnych, a także 
przełamanie wieloletnich utrwalonych lęków rodzin, które nie dopuszczają myśli o możliwości usamodzielnienia się ich 
niepełnosprawnego dziecka/podopiecznego.  
 
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 
3. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

 
- Organizacja pobytów weekendowych - organizacja 8 weekendowych pobytów (od godz. 16-tej w piątek do godz. 12-
tej w niedzielę) jednorazowo dla 4 uczestników. Podczas pobytu weekendowego uczestnicy będą mieli pełną swobodę 
w realizowaniu zaplanowanych działań przy wsparciu ze strony wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy będą utrwalać 
czynności samoobsługi, spędzając ze sobą czas, korzystać z oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta.  
 
- Klub Integracyjny - jego celem jest poprawa dostępności i efektywności oparcia społecznego dla osób dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, opiekunów. Klub będzie funkcjonował od września 2018 do grudnia 
2018 r. w godzinach od 15.00 do 18.00 jeden raz w tygodniu. W Klubie będą prowadzone zajęcia i spotkania ze 
specjalistami w zakresie żywienia i relaksacji, będzie to również doskonały czas do skorzystania przez uczestników 
z aktywności zewnętrznych.  
 
4. Wszelkie informacje dotyczące Projektu publikowane są na stronie internetowej: www.elblag.psoni.org.pl, 
www.facebook.com/psouu.  
5. Szczegółowy harmonogram pobytów i działań Klubu zostanie podany przez Biuro Projektu po zamknięciu rekrutacji.  
 

§ 2 
Uczestnicy projektu  

 
1. Projekt skierowany jest do mieszkańców Elbląga, powiatu elbląskiego i braniewskiego, dzieci i młodzieży, osób 

dorosłych w wieku od 3 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym 
i znacznym ze sprzężonymi kalectwami, zaburzeniami i chorobami, autyzmem. Sprzężenia to m.in. 
niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie.  

2. Uczestnik musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoznaczne (orzeczenie lekarza 
orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu się do jednej z grup inwalidów).  

3. Każdy z uczestników może skorzystać jeden raz z pobytu weekendowego, chyba że w przypadku zdarzeń losowych 
i rezygnacji innego uczestnika z formy wsparcia zostanie zaproponowane mu przez koordynatora projektu wejście 
na miejsce uczestnika, który zrezygnował z pobytu.  

 
§ 3 

Rekrutacja do projektu 
 
1. Rekrutacja prowadzona jest w trybie zamkniętym  od 13.08.2018 r. do wyczerpania limitu miejsc. 
2. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 32 uczestników projektu do organizacji pobytów weekendowych oraz 
20 uczestników projektu do realizacji działań Klubu Integracyjnego. 

http://www.elblag.psoni.org.pl/
http://www.facebook.com/psouu
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3. Decyduje kolejność dostarczenia dokumentów do Biura Projektu (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg). 
4. 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. Rekrutację prowadzi Komisja 
Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: 
- Koordynator Projektu; 
- Dyrektor/Kierownicy placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Elblągu. 
 
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,  
- 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 drogą telefoniczną lub e-mailową o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.  
 
c. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 
7. - Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony internetowej PSONI Koło w Elblągu www.elblag.psoni.org.pl, 
wypełnić czytelnie, pobrać w placówkach prowadzonych przez PSONI Koło w Elblągu, następnie wypełnić, 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). Decyduje kolejność dostarczenia dokumentów do Biura Projektu (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg). 
- Dokumenty będą przyjmowane od 13.08.2018 r. od godz. 8:00.  
- Złożone przez kandydatów do udziału w projekcie dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
 
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:  

 wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu (zał. Nr 1 do Regulaminu),  

 kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub równoznacznego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS 
lub orzeczenie o zaliczeniu się do jednej z grup inwalidów).  

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do stosowania się do niniejszego regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy 
pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  
3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 roku. 
5. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. 
6. Regulamin rekrutacji do projektu jest dostępny w Biurze Projektu (82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 1) jak i w placówkach 
prowadzonych przez PSONI Koło w Elblągu. 

http://www.elblag.psoni.org.pl/
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7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

- administratorem Państwa danych osobowych jest PSONI Koło w Elblągu, adres:  1 Maja 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 233 

75 93,  email: zk.elblag@psoni.org.pl; 
- państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z rekrutacją do 
udziału w projekcie „Fajna sprawa – wsparcie i integracja”; 
- posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
- nie przysługuje Państwu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 
Załączniki: 
Nr 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu. 
 
 
 
 


