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Regulamin rekrutacji do projektu  

pn. „Praca w ZAZ nie pójdzie w las!” 

 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Projekt pn. „Praca w ZAZ nie pójdzie w las!” realizowany jest przez Fundację „Praca dla 

Niewidomych” Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Priorytet VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej 

integracji, zwany dalej Projektem.  

2. Biuro Projektu znajduje się w Krzyżewie, Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły (czynne w godz. 

7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku). 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat białostocki, wysokomazowiecki oraz Miasto 

Białystok. 

4. Okres realizacji Projektu: 01.03.2020-31.08.2021r.  

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

(RPOWP 2014-2020). 

6. Głównym celem Projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 20 osób (13 kobiet, 

7 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym związanym 

z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym z terenu powiatów: 

wysokomazowiecki, białostocki oraz Miasto Białystok do 31.08.2021 r.  

 

§ 2 Zakres realizowanego wsparcia 

1. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

a) indywidualne wsparcie psychologiczne - 5 h/os., 

b) wsparcie psychologiczne grupowe - 4 h/grupę, 

c) grupowy trening umiejętności społecznych - 20h/grupę, 

d) stały dostęp do wsparcia psychologa i fizjoterapeuty - ok.5h/os., 

e) poradnictwo zawodowe indywidualne - 2h/os., 

f) poradnictwo zawodowe grupowe - 8h/grupę, 
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g) szkolenia zawodowe*: 

⚫  pomoc kuchenna, 

⚫ pracownik pralni, 

h) staże zawodowe - 6-miesięczny staż (7h/dzień, 35h/tydzień). 

 

§ 3 Zasady rekrutacji 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 20.05.2020 r. do 30.06.2020 r.  

2. Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba która spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) ukończyła 18 lat, 

b) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat białostocki, powiat 

wysokomazowiecki lub Miasto Białystok, 

c) posiada orzeczenie o niepełnosprawności- stopień znaczny lub umiarkowany (O2-P, U, 

12C), 

d)  terminowo złożyła dokumenty. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w  § 3 pkt. 2 

niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną złożenie w Biurze 

Projektu lub złożenie za pośrednictwem wolontariuszy: 

a) formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego, opatrzonego datą  

i podpisanego* wraz z załącznikami:  

- oświadczeniem uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – opatrzonym 

datą i podpisanym,  

- zaświadczenie potwierdzające status uczestniczki/ uczestnika Projektu jako osoby 

zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

- opinia/orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności, 

- zaświadczenie o otrzymywanym świadczeniu pomocy społecznej lub inny dokument 

np. decyzję (jeżeli dotyczy), 

- zaświadczenie potwierdzające korzystanie z PO PŻ (jeśli dotyczy). 

4. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.  

5. Ocenie formalnej zostaną poddane wszystkie dokumenty rekrutacyjne – każda osoba 

będzie miała możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów rekrutacyjnych 

we wskazanym przez zespół projektowy terminie. Informacje o konieczności uzupełnienia 

dokumentów będą przekazywane telefonicznie, e-mailem lub listownie. 

* kursy zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb 
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uczestników/uczestniczek projektu 

 

5. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie ilość uzyskanych punktów, zgodnie  

z następującą punktacją: 

- korzystanie z PO PŻ –  6 pkt. 

 - kobiety – 5 pkt.  

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia - 6 pkt. 

- osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi - 6pkt. 

6. Na zakończenie procesu rekrutacyjnego stworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych 

do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną 

poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną, poprzez e-mail lub pocztą tradycyjną. 

7. W przypadku uzyskania przez większą liczbę osób tej samej ilości punktów,  

o przyjęciu do Projektu decydować będzie pierwszeństwo dostarczenia kompletnych 

dokumentów rekrutacyjnych. 

8. Po zakwalifikowaniu do Projektu uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa  

w Projekcie oraz umowę. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych dokumenty zostaną 

podpisane przez rodzica/opiekuna prawego. 

 

§ 4 Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

a) udziału w formach wsparcia zgodnie z ustalona ścieżką wsparcia,  

b) korzystania z wyżywienia w trakcie zajęć grupowych przewidzianych w budżecie projektu. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

3. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go,  

c) uczestniczenia we wszystkich zajęciach w ramach projektu, 

d) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z organizacją Projektu dotyczących jego 

osoby, 

e) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie do 7 dni od daty zaistnienia 

zdarzenia (np. poprzez okazanie zaświadczenia od lekarza), 

f) maksymalna akceptowalna ilość nieobecności w ramach całego cyklu zajęć to  

20 %, z wyjątkiem zajęć indywidualnych, w przypadku których wymagane jest 



 

 

 

Projekt pn. „Praca w ZAZ nie pójdzie w las!” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach RPOWP na lata 2014-2020 

 

 
 

100% obecności.  

 

§ 5 Realizacja zaplanowanych form wsparcia 

1. Program cyklu szkoleniowego obejmuje zakres godzinowy wskazany przy opisie każdej 

z form wsparcia w § 2 niniejszego Regulaminu.  

2. Grupy będą liczyć średnio 10 osób. 

3. W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika lub niedotrzymania 

wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, 

uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, 

a Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów związanych 

z dotychczasowym uczestnictwem w Projekcie.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są decyzją Kierownika 

Projektu. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach. 

Zmieniony Regulamin będzie każdorazowo zamieszczany na stronie internetowej projektu.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu 


