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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE   

  „Sprawni niepełnosprawni” 

 

§1 
Informacje ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Sprawni niepełnosprawni”,  realizowanego 
przez Stowarzyszenie EUROPA Edukacja - Rozwój – Praca – Aktywność, projektu realizowanego w ramach 
konkursu „Młodzi niepełnosprawni - pełnosprawni z PZU”. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2015 – 
31.12.2015 na terenie województwa podlaskiego. Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00 – 16:00 

1. Regulamin Projektu dostępny jest na stronie internetowej Projektodawcy www.stowarzyszenieeuropa.pl 

 
§2 

Cele i założenia Projektu  
 

1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia 16 osób niepełnosprawnych, 
spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar woj. podlaskiego – wsie i miasta do 30 tys. 
mieszkańców, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej 
i społecznej. 

2. Proces wsparcia Uczestników Projektu obejmuje:  

 warsztaty aktywizujące – zajęcia z Psychologiem (24h) 

 szkolenia zawodowe – (100 godzin lekcyjnych) 

o Asystent ds. księgowych – kod zawodu: 431101 
o Grafik komputerowy multimediów – kod zawodu: 216602 

 Grupowe wyjście do  Opery i  Filharmonii Podlaskiej 

§3 
Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt jest skierowany do 16 osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych w wieku (18–24 lata), 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

Grupa docelowa zgodna jest z dokumentacją konkursową 
 Kryteria dostępu: Grupa docelowa: 16 osób niepełnosprawnych (lekki i umiarkowany stopień 

niepełnosprawności), młodych (18-24 lat), zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego 
(wsie i miasta do 30 tys. mieszkańców) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Grupę 
docelową w projekcie stanowią w 100% osoby niepełnosprawne. 

 Kryterium strategiczne: Projekt zakłada podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w 
obszarach deficytowych wynikających z lokalnego rynku pracy. 

 
§4 

Rekrutacja Uczestników Projektu  
 

1. Uczestnik który chce zakwalifikować się do udziału w Projekcie musi spełniać następujące warunki formalne: 
 Mieszkać na obszarze woj. podlaskiego – powiatu białostockiego, a w szczególności ze wsi i miast 

do 30 tys. mieszkańców, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
 Posiadać status osoby niezatrudnionej, zagrożonej wykluczeniem społecznym z co najmniej 

jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy  

http://www.stowarzyszenieeuropa.pl/
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społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z 
powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do momentu zrekrutowania ostatecznej grupy projektowej, 
uwzględniając jawne i jednakowe warunki dla wszystkich Kandydatów, kryteria dostępu oraz w oparciu o 
dokumenty zgłoszeniowe.  

3. Zgłoszenia mogą być dostarczane drogą elektroniczną, faksem, pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze 
Projektu. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem kandydat zobowiązany jest w ciągu 7 dni 
roboczych dostarczyć dokumenty z oryginalnymi podpisami.  

4. Uczestnicy, którzy chcą być zakwalifikowani do udziału w Projekcie, muszą wypełnić, a następnie złożyć 
komplet dokumentów, tj. : 

 Formularz zgłoszeniowy 
 Dowód osobisty – do wglądu 
 Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający 

niepełnosprawność 
 Osoby bezrobotne: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby  
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w projekcie 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

5. Wzory wszystkich formularzy dostępne są w Biurze Projektu oraz umieszczone na stronie internetowej 
www.stowarzyszenieeuropa.pl 

6. Decyzję o wyborze Uczestników Projektu podejmie Koordynator na podstawie: 

 Poprawnie wypełnionych dokumentów określonych w &4 pkt. 5 

 Informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym 

 Spełnienia kryteriów kwalifikowalności  

 Kolejności zgłoszeń z zachowaniem ustalonej w projekcie proporcji płci 

7. Osoby, które spełniają wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z powodu 
braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  

8. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby umieszczone na liście rezerwowej zostaną powiadomione  o 
tym fakcie pisemnie lub telefonicznie przez Projektodawcę. 

9. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji osoby 
wcześniej zakwalifikowanej.  

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 

§5 
Działania w ramach Projektu 

 
1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
2. Każdy z Uczestników bierze udział w następujących działaniach: 

 Warsztaty z Psychologiem 
Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych i 
doświadczonych psychologów. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie po 6 godzin lekcyjnych. Ilość godzin 
– 24h na grupę. 

 Szkolenia zawodowe  
Każdy z Uczestników przejdzie wybrane przez siebie szkolenie zawodowe. Wybór będzie dotyczył 
jednego z 2-ch zaproponowanych tematów.  
Planowana jest realizacja:   

 1 szkolenia: Asystent ds. księgowych – kod zawodu: 431101 

 1 szkolenia: Grafik komputerowy multimediów – kod zawodu: 216602 
 

Zajęcia z kursu i szkoleń zawodowych odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych. 
Ilość godzin – 100h na grupę. 
Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych i 
doświadczonych trenerów. 
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 Integracja grupy 
W ramach integracji grupy uczestników projektu zorganizowane zostanie wyjście do Filharmonii i 
Opery Podlaskiej na wybrany spektakl.  
  

§6 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Z dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie osoba zgłoszona do Projektu staje się Uczestnikiem 
Projektu.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

 Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

 Potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności 

 Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych 

 Powiadomienia Organizatora Projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących jego osoby (m.in. 
zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu) oraz o zmianach statusu na rynku pracy  

 Każdorazowego uprzedzenia realizatora o braku możliwości uczestnictwa w zajęciach z powodu 
choroby lub z innych przyczyn losowych.  

3. Aby otrzymać certyfikat ukończenia warsztatów i szkoleń zawodowych Uczestnik zobowiązany jest do 
uczestnictwa w minimum 95%  poszczególnych zajęć. Nieobecność na więcej niż 5% zajęć, bez podania 
uzasadnienia, stanowi podstawę do skreślenia z listy Uczestników Projektu.  

4. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami 
losowymi.  

 
§7 

Obowiązki Organizatora Projektu 
 

Organizator Projektu zobowiązuje się do:   

1. Przeprowadzenia warsztatów, szkoleń zawodowych realizowanych w grupach 8 osobowych w oparciu o 
zajęcia teoretyczno - praktyczne.  

2. Zapewnienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.  

3. Zapewnienia sali szkoleniowej, pozbawionej barier architektonicznych w celu ułatwienia niepełnosprawnym 
uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach.  

4. Zapewnienia przerw kawowych na okres trwania warsztatów, kursów, szkoleń oraz ciepłego posiłku na 
okres trwania kursów i szkoleń dla każdego Uczestnika Projektu. 

5. Wydania Uczestnikom Projektu, którzy ukończyli warsztaty, szkolenia zawodowe, zaświadczeń/certyfikatów. 

6. Uczestnicy Projektu, na własny koszt będą przyjeżdżać na miejsce szkolenie (Białystok, ul. Malmeda 1) – 
będzie to wkład własny finansowy uczestnika w realizację projektu. 

7. Projekt nie obejmuje wsparcia towarzyszącego – opieki nad dzieckiem, osobę zależną oraz pełnomocnikiem 
czy asystentem osoby niepełnosprawnej.             

 
§8 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 
 

1. Uczestnik  zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone w 
ramach Projektu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących statusu 
pozostawania na rynku pracy. 

3. Uczestnik już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem 
na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 
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§9 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 
 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązuje się 
poinformować o tym fakcie Organizatora Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
telefonicznie w jak najwcześniejszym możliwym terminie. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć w ramach Projektu w trakcie ich trwania Uczestnik zobowiązany jest do 
złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji (wzór oświadczenia znajduje się w Biurze 
Projektu). 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, bądź nie 
wywiązania się przez Uczestnika Projektu z warunków określonych w &6, Uczestnik zwróci kwotę 
odpowiadającą równowartości kosztów przypadających na jednego Uczestnika w terminie 14 dni od dnia 
złożenia rezygnacji na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę.   

4. Rezygnacja z udziału w Projekcie bez restrykcji finansowych może nastąpić w przypadku: 
 zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu (takie przypadki będą 

rozpatrywane indywidualnie) 
5. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Wobec osoby skreślonej 
z listy Uczestników Projektu z powodu naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3. 

 
§10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych 
postanowień.  

2. Treść   regulaminu  jest także  dostępna  w  Biurze  Projektu: ul. Malmeda 1, 15-440  Białystok  – II Piętro  
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie internetowej Projektu. 

 

 

Białystok, 01.07.2015 

 

 


