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Regulamin rekrutacji  i udziału w projekcie  pt.: 

” W drodze do integracji i pracy”. 

 

realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie na podstawie umowy nr 
UDA- nr: RPZP.07.01.00-32-K027/19 
 

Projekt dofinansowany z EFS w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi 

Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.01.00  Programy na 

rzecz integracji osó  i rodzin zagro onych   óstwem i l   wykl czeniem społecznym 

 kier nkowane na aktywizacj  społeczno-zawodową wykorzyst jącą instr menty 

aktywizacji ed kacyjnej, społecznej, zawodowej  

 

 Okres realizacji projektu: 28 czerwca  2020 r. do  28  marca   2021 r. 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Reg lamin określa zasady procesu rekrutacji  Uczestników do Projekt  i ich 

 dział  w projekcie pt.: „ W drodze do integracji i pracy”,  realizowanego przez  

Polskie Stowarzyszenie  na rzecz osó  z Niepełnosprawnością Intelekt alną  Koło w 

Stargardzie. 

2. Celem głównym projekt   jest wzrost   integracji 8 ONI poprzez kompleksowy 

program aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie 28.06.2020 r. -31.03.2020 r. w 

Stargardzie.  

  

 

  

 

§ 2 
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UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Gr p  docelowa projekt  stanowią oso y zagro one   óstwem i 

wykl czeniem społecznym: osoby o znacznym  lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, oso y z niepełnosprawnością intelekt alną l   

sprz  oną, chorobami  psychicznymi (dalej zwanymi ONI): 8 osó  (4 ko iety, 

4 m  czyzn ), w tym 4 pracowników  Z Z „Centralna K chnia" w Stargardzie 

(  ogie oso y prac jące), 4 osoby  z WTZ PSONI w Stargardzie.  

2. W zakresie działań projektowych w formie grupowej grupa docelowa stanowić 

  dzie 2 gr py po 4 oso y. 

3. Pośrednimi od iorcami   dzie otoczenie ONI (w takim zakresie, w jakim jest 

to niez  dne dla  dzielonego wsparcia ONI)- 8 osó  ( w tym 5 kobiet ).  

4. Wszyscy UP to osoby z obszaru województwa zachodniopomorskiego, 

powiatu stargardzkiego: prac jące,  czące si  l   zamieszałe w rozumieniu  

przepisów KC w województwie zachodniopomorskim.  

5. W przypadk  skierowania wsparcia do osó /rodzin korzystających  ze 

wsparcia PO P , wsparcie o erowane w ramach proj. nie   dzie powielać 

działań, które dana os l   rodzina otrzym je w ramach działań 

towarzyszących, o których  mowa w programie POP .  

6. Wsparcie w ramach Z Z od ywa si  poprzez:  

a) wsparcie 4 ONI dotychczas zatr dnionych w Z Z nową o ertą w postaci 

Usług Aktywnej Integracji ( UAI )   kier nkowaną na przygotowanie  osó   

z  ZAZ do podj cia zatr dnienia  poza Z Z: na na otwartym rynk  pracy 

l   w przedsi  iorstwie  społecznym 

b) okres zatr dnienia ON w Z Z po zakończeniu  realizacji projektu jest co 

najmniej równy okresowi zatr dnienia w ramach proj. Okres zatrudnienia. 

ON w Z Z mo e  yć krótszy, wyłącznie w syt acji, gdy ON podejmie w 

tym okresie zatrudnienie poza ZAZ. 

7. Wsparcie w ramach WTZ: 4 ONI od ywa si  poprzez: wsparcie UAI 

dotychczasowych  czestników W Z nową o ertą w postaci U I 
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o owiązkowo  kier nkowaną na przygotowanie  uczestników  WTZ do 

podj cia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub 

chronionym rynku pracy lub w przedsi  iorstwie społecznym.  

8. U I   dą miały charakter wsparcia indywidualnego  (adresowanego do ONI), 

rodzinnego  (do rodziny/otoczenia ONI i ONI ) oraz środowiskowego  do 

określonego środowiska ONI i otoczenia ONI zw.z PSONI.  

9. Uczestnikom projektu Wnioskodawca  zaoferuje wsparcie zindywidualizowane 

i kompleksowe, odpowiadające  na potrze y UP, nieograniczające mo liwości 

dost p  do poszczególnych  rodzajów U I. 

10. Usł gi aktywnej integracji o charakterze zawodowym  dla UP nie   dą 

stanowić pierwszego element  wsparcia w ramach ście ki reintegracji. 

11.  Szkolenia Wnioskodawca  zo owiąz je si  realizować zgodnie z załącz. 7.20 

tj.  tandardami szkoleń, sta y i praktyk w projektach realizowanych w ramach 

  ropejskiego   nd sz   połecznego Oś  II RPO WZ 2014-2020 oraz 

zgodnie ze  tandardami szkoleń, sta y i praktyk w projektach realizowanych 

w ramach   ropejskiego   nd sz   połecznego Oś  II RPO WZ 2014-2020. 

12. Zakres szkoleń został dopasowany do mo liwości UP oraz daje mo liwości 

wykorzystania w ZAZ oraz na otwartym rynku pracy. 

13. Uczestnikowi projekt , który przyst p jąc do projekt  pozostawał  ez 

zatrudnienia, a w trakcie projekt  podjął prac , zostanie zapewniona 

mo liwość kontyn owania  dział  w projekcie zg. z  staloną ście ką 

reintegracji. 

14. Wnioskodawca  zapewni UP kompleksowość wsparcia. Oznacza to, i  nie ma 

mo liwości przed oprac. I R wykl czenia którejkolwiek z  orm aktywnej 

integracji. Z UP podpisana zostanie  mowa na wzór kontrakt  socjalnego. 

 

15. Dla uczestników projektu  przewidziano 

 spotkania z doradcą zawodowym: 8h/os. w celu wypracowania  ście ki 

reintegracji, stworzonej indywidualnie  dla ka dej osoby -ONI (I R), z 
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uwzgl dnieniem  diagnozy syt acji pro lemowej, zaso ów, potencjał , 

predyspozycji, potrzeb.  

 wsparcie psychologiczne  w wymiarze śr. 12h/os. UP. 

 wsparcie w zakresie poprawy kompetencji społecznych, trening  

 miej tności  społecznych,  połączony z dogoterapią 8 os. UP x 10 h 

=80h  

 zaj cia z zasad zdrowego  ycia: zaj. grupowe 2 gr x 4 os. UP x 16 

h=32h.  

 wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego:   zaj. grupowe 2gr x 

12h=24 h i     wsparcie indywidualne   10h/os.=80 h. dla UP.  

 wsparcie wizer nk  poprzez zapewnienie  sług : kosmetyczka   ryzjer, 

maniki rzystka dentysta- p la śr. na os. UP. 

 wsparcie dla otoczenia UP w zakresie puli h wsparcia 

prawnika/psychologa 2 x 3 h/os.  

 UP i ich otoczenie wezmą  dział w zaj. aktywnej integracji w  ormie 

wyjazdów  wyjść do inst. k lt ry 2gr     wyjść wyjazdów dla  UP i jego 

otoczenia.  

  wyjazdy integracyjne z hipoterapią  dla UP. 

 letnią szkoła samodzielności   po 1 wyje dzie  5 dniowym na grup  dla 

UP. 

 szkolenie ze zdobycia nowych umiej tności , poprzedzone szkoleniem 

BHP w wymiarze 8 h na os. w formie grupowej  dla UP.  

 szkolenie z nowych  miej tności : 3 szkolenia w wymiarze po 20  dla 

UP(2 grupy po 20 h) :  

1. o sł ga  rządzeń w p nkcie  sł gowym -gastronomia: o sł ga 

kasy, kasy fiskalnej, terminal , wagi, rozpoznawanie  anknotów i 

monet ,  orm elektronicznego pieniądza. 
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2.  dekorowanie potraw i ekspozycja wyro ów garma eryjnych.  

3.  parzenie i podawanie kawy i her aty oraz soków jednodniowych.  

 Po zakończeni  szkolenia przez okres pa dziernik-gr dzień, 4 UP z Z Z oraz 

2 z W Z   dą ponosić swoje  miej tności praktyczne z zakres  od ytych 

szkoleń pod okiem dwóch trenerów pracy: zaj cia praktyczne po 40 h zaj ć 

praktycznych na UP w miesiąc .  

 

§ 3 

PROCES REKRUTACJI 

 

1. Rekr tacja rozpocznie si  od spotkań informacyjnych, w ró nych  ormach dla 

grupy potencjalnych  czestników i ich rodzin oraz kadry.  

2. Wszystkie spotkania   dą realizowane w miejscach  ez  arier 

architektonicznych z pełnym dost pem dla ONI.  

3. Podczas spotkań informacyjnych, oprócz prezentacji dotyczących projekt  i 

zaplanowanych w nim działań,   dą przedstawiane  dotychczasowe do re 

praktyki w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej ONI. 

4. Bi ro projekt  znajd je si  w siedzi ie P ONI w  targardzie pod adresem : 

Warsztat  erapii Zaj ciowej,  l.  ikorskiego 16, 7 -110 Stargard. 

5. Rekrutacja ONI   dzie przeprowadzana przy  dziale ich rodziców opiek nów 

prawnych i terape tów z placówek, w których na co dzień prze ywają (WTZ, 

ZAZ) z poszanowaniem zasady równości ko iet i m  czyzn,  rakiem znamion 

jakiejkolwiek dyskryminacji ze  wzgl d  na płeć, pochodzenie, stopień 

niepełnosprawności, wyznania, orientacji seks alnej czy innych.  

6. Ka dy  czestnik projekt  wypełni i podpisze  ORMUL RZ ZGŁO Z NIOWY 

K NDYD    DO OBJĘCI  W PARCIEM  stanowiący  Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu- poparty opinią Rad Programowych placówek: WTZ i 

ZAZ oraz podpisze: O WI DCZ NI  UCZ   NIK  UCZ   NICZKI 
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PROJ K U (o owiązek in ormacyjny realizowany w związk  z art. 1  i art. 14  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz 

DEKLAR CJĘ UCZ   NIC W  . 

7. Dok menty rekr tacyjne nale y po rać z Bi ra Projekt   ąd  ze strony projekt  

i  wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć oso iście l   za pomocą poczty 

tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu.  

8. Dok menty niekompletne nie   dą rozpatrywane 

9. Podstawą do zakwali ikowania  czestnika do projekt  jest potwierdzenie 

zgodności w zakresie kryteriów rekrutacji wg wypełnionej K R Y OC NY 

KW LI IKOW LNO CI K NDYD    DO OBJĘCI  W P RCI M   

stanowiącej  załącznik nr 5  do Regulaminu :  

a) Kryteriów dost p : 

1) Potwierdzenie stat s  oso y niepełnosprawnej,   tym  

posiadanie orzeczenia o stopni  niepełnosprawności w roz mieni  

ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatr dniani  osó  niepełnosprawnych lub orzeczenie albo inny 

dokument, o którym mowa w  stawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie 

zdrowia psychicznego, potwierdzony kserokopią orzeczenia  innego 

dokumentu o rodzaj i stopniu niepełnosprawności.  

Przynale ność do gr py osó  z niepełnosprawnościami określana jest w 

momencie rozpocz cia  dział  w projekcie. Za oso y z 

niepełnosprawnościami  znaje si  oso y w świetle przepisów  stawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatr dniani  osó  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z pó n. 

zm) a tak e oso y z za  rzeniami psychicznymi, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 882 z pó n. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 

l   innym dok mentem poświadczającym stan zdrowia.  Definicja 

opracowana na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dost pności dla osó  z 
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niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans ko iet i m  czyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.   

Potwierdzeniem stat s  oso y z niepełnosprawnością jest w 

szczególności:  

znacznym,  

epełnosprawności wydane w stos nk  do osó , które 

nie  kończyły 16 rok   ycia,  

 

dany rodzaj niepełnosprawności,  

alidacyjno-wychowawczych wydane 

ze wzgl d  na niepełnosprawność intelekt alną w stopni  gł  okim, 

 

potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o 

stanie zdrowia lub opinia. 

2) potwierdzenie miejsca zamieszkania na obszarze projektowym – 

oświadczenie  czestnika. 

3) Potwierdzenie  wiek  od  18 r. .  

4) przedło enie oświadczenia  czestnika projekt  l   opiek na prawnego   

danych przewidzianych w regulaminie rekrutacji. 

b) Kryteriów preferencji:  

 

1) potwierdzona niska motywacja do zmiany syt acji  yciowej : +10 pkt. 

2) orzeczenie o znacznym stopni  niepełnosprawności:+10 pkt. 
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3) wielokrotny powód wykl czenia społecznego: 3 powody + 25 pkt. , 2 

powody 15 pkt. na podstawie oświadczeń  czestnika projekt   i l   

opiekuna prawnego, 

4) płeć – kobieta:  +5 pkt. 

 

10. W procesie rekrutacji uczestnikom projektu   dzie zapewniony pełny dost p do 

in ormacji związanych z projektem( dane osó  do kontakt , nr tele on , adres e-

mail). 

11. Rekr tacją zostaną o j ci równie  rodzice l   opiek nowie prawni ONI na 

podstawie deklaracji wzi cia  dział  projekcie i oświadczenia o ochronie danych 

osobowych. 

(przewid je si  wsparcie dla 8 osó  z otoczenia ONI) 

12. Weryfikacja w procesie rekrutacji   dzie prowadzona w oparci  o kryteria: 

dost p  i premi jące/preferencji weryfikowane na podstawie formularza 

rekrutacyjnego (kryteria 0/1) oraz zaświadczeń i oświadczeń. 

13. Wyłonienia gr py docelowej dokona Komisja Rekr tacyjna (skład: koordynator-

doradca zawodowy, terapeuta z placówki, kierownik placówki i psycholog). 

14. Do zadań Komisji Rekr tacyjnej nale y w szczególności: 

a. analiza dok mentów rekr tacyjnych pod kątem  ormalnym, 

b. sporządzenie listy  czestników wg ilości  zyskanych p nktów projektu i 

listy rezerwowej. 

12. Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o  dziale w projekcie  ezpośrednio 

przez  PSONI.  

13. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie wsparcie 

zaproponowane   dzie kolejnej osobie z listy rezerwowej.  

14. Oso ą odpowiedzialną za rekr tacj  jest Koordynator projektu. 

15. Z  czestnikiem projekt  podpisana zostanie  mowa na wzór kontrakt  

socjalnego. 
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 Oso a  zysk je stat s  czestnika projekt  z dniem podpisania deklaracji  dział  w 

projekcie, wymaganych oświadczeń oraz  umowy, określającej war nki i  ormy 

wsparcia w projekcie.  

2. Za dat  rozpocz cia  dział  w projekcie  znaje si  dzień, w którym  czestnik 

projekt  został o j ty pierwszą  ormą wsparcia. 

 . Zakończenie  dział  w projekcie nast p je po zakończeni   czestnictwa w formie 

l    ormach wsparcia zawartych w  mowie  orm larz  zgłoszeniowym. 

4. Wsparcie  dzielane jest  czestnikom  ezpłatnie. Projekt współ inansowany jest ze 

środków Unii   ropejskiej w ramach   ropejskiego   nd sz   połecznego oraz 

  d et  państwa. 

5. Uczestnik projekt  zo owiąz je si  do: 

a.  dost pnienia danych oso owych niez  dnych do wypełnienia o owiązków 

sprawozdawczych. Odmowa podania danych oso owych   dzie sk tkować 

odrz ceniem kandydat ry do  dział  w projekcie. 

b. uczestnictwa w zaplanowanych wo ec niego  ormach wsparcia i  dział   w 

nich; 

c. niezwłocznego in ormowania o wszelkich zmianach okoliczności  aktycznych 

mogących mieć wpływ na realizacj   mowy  dział  w  adaniach ewal acyjnych 

i monitor jących; 

d. w ciąg  4 tygodni po zakończeni   dział  w projekcie  dost pnienia danych  

dotyczących jego stat s  na rynku pracy oraz informacji nt.  dział  w 

kształceni  l   szkoleni  oraz  zyskani  kwali ikacji l   na ycia kompetencji; 

e. w ciąg    miesi cy po zakończeni   dział  w projekcie  dost pnienia 

danych dotyczących jego stat s  na rynk  pracy. 

e. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

   . 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. PSONI zastrzega so ie prawo zmiany termin  zakończenia post powania 

rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc. 
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2. PSONI zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie 

zmiany Reg lamin  wymagają  ormy pisemnej i wchodzą w  ycie z dniem ich 

ogłoszenia.  

3. Reg lamin o owiąz je przez cały okres realizacji Projekt . 

4. Sprawy nieureg lowane niniejszym Reg laminem są rozstrzygane przez 

PSONI. 

5. Ostateczną interpretacj  Reg lamin   czestnictwa w Projekcie nale y do 

PSONI. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w  ycie z dniem 28.06. 2020  roku. 

 

 

ZAŁACZNIKI  DO   REGULAMINU: 

Zał. nr  1     ORMUL RZ ZGŁO Z NIOWY K NDYD    DO OBJĘCI  

WSPARCIEM 

Zał. nr 2     D N  UCZ   NIK  PROJ K U  UZUP ŁNI NI  PRZ Z 

REALIZATORA PROJEKTU 

Zał. nr       O WI DCZ NI  UCZ   NIK  UCZ   NICZKI PROJ K U 

                            (o owiązek in ormacyjny realizowany w związk  z art. 1  i art. 14  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

Zał. nr 4     D KL R CJ  UCZ   NIC W  W PROJ KCI  

Zał. nr 5     K R   OC NY KW LI IKOW LNO CI K NDYD    DO OBJĘCI  

WSPARCIEM   

 
 

 

Zatwierdzam 
 


