REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE pt. „ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OSÓB
AUTYSTYCZNYCH”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
§1
Słownik pojęć
Użyte dalej w regulaminie określenia oznaczają:
1. Projekt – Projekt prowadzony przez FUNDACJĘ NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH
ZOSIA RADOSIA i Centrum Terapii, Rewalidacji I Wspomagania Rozwoju Magdalena Niemiec
pt. „ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OSÓB AUTYSTYCZNYCH” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Realizator projektu: FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH ZOSIA RADOSIA i
Centrum Terapii, Rewalidacji I Wspomagania Rozwoju Magdalena Niemiec
3. Biuro projektu – siedziba FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH ZOSIA
RADOSIA ul. Józefa Chociszewskiego 35/20 88-100 Inowrosław.

4. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie
zasad określonych w regulaminie,
5. Uczestnik/uczestniczka– osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie bezpośrednio
korzystająca z udzielonego wsparcia,
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a w szczególności kryteria
kwalifikacyjne oraz zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników/uczestniczek oraz ich
otoczenia.

2. Projekt pt. . „ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OSÓB AUTYSTYCZNYCH” realizowany
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
3. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 4 osób (2K
i 2 M) Autystycznych niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnościami zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do roku 2020..
4. Działania związane z realizacją projektu polegają na prowadzeniu indywidualnych zajęć
uzależnionych od potrzeb Beneficjentów. W zależności od potrzeb Beneficjentów,
opiekun/ka będzie pomagać w uczestniczeniu w życiu społecznym, zajęciach dodatkowych,
pomocy w przemieszczaniu się i na wyjazdach adaptacyjnych. Dodatkowo będzie
przeprowadzać z nimi zajęcia terapeutyczne uzależnione od stanu zdrowia danego
Beneficjenta. Z uwagi na kryteria rekrutacji większość Beneficjentów będzie w
niekorzystnym stanie zdrowia, stąd przewiduje się opiekę codzienną średnio po 7h.
Wsparcie od poniedziałku do piątku będzie dotyczyło średnio 6 godzin dziennie w zależności
od potrzeb beneficjentów: średnio 3 godz. TUS terapia zajęciowa i średnio 3 TUS w ramach
opieki indywidualnej. Pozostałe godziny wsparcia będą realizowane w sobotę lub podczas
wyjazdów adaptacyjnych. Z uwagi na specyfikę zaburzeń Beneficjentów niezbędna jest
opieka indywidualna jeden pracownik na jednego Uczestnika projektu. Planuje się
prowadzenie zajęć w zakresie:
• rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym,
• znajomość lokalnych punktów usługowych,
• rozwijanie samodzielności,
• rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji,
• doskonalenie umiejętności zachowania się w miejscach użyteczności publicznej
(restauracje, kino, sklep, komunikacja miejska)
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i funkcjonowanie w grupie
(podczas zabaw integracyjnych).
Planowane efekty działań:
1. Umożliwienie samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia.
2. Uzyskanie poczucia własnej wartości i dobrostanu.
3. Umiejętne spędzanie wolnego czasu.
5. Realizowane działania odbywać się będą w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki
projektu.
6. Udział w zajęciach realizowanych w ramach działań projektowych jest bezpłatny.
7. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu są dostępne na stronie internetowej
realizatora projektu www.zosia-radosia.pl .

§3
Osoby biorące udział w projekcie
1.

Projekt skierowany jest do 4 (2K i 2 M) osób z autyzmem niesamodzielnych i/lub z nie pełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności
do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na
osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która zgłosiła chęć udziału w projekcie poprzez
złożenie poprawnie wypełnionej karty rekrutacyjnej i która spełnia następujące kryteria rekrutacji:
a) Obligatoryjne (zero – jedynkowe) :
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z tytułu niesamodzielności wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego – weryfikacja na podstawie zaświadczenia/opinii od lekarza, orzeczenia o niepełnosprawności,
- osoby mieszkające w rozumieniu KC lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia.
b) Premiowane:
- osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach lub PIT, liczba punktów premiujących – 51 punktów,
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności - liczba punktów premiujących – 25 punktów,
- z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w
tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - weryfikacja na podstawie
zaświadczenie od lekarza, liczba punktów premiujących – 24 punkty

oraz wypełniła i podpisała następujące dokumenty:
a) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
b) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
c) deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o niekorzystaniu z
tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach zawierającą:
 wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie,

oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności
uprawniających do udziału w projekcie,
 datę i podpis uczestnika projektu,
 pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku,
Umowę trójstronną.


d)
e)

§4
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w
pierwszym miesiącu trwania projektu.
2. Rekrutacja uczestniczek i uczestników będzie odbywała się na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i zostanie poprzedzona akcją promocyjną (ogłoszenia,
informacje o projekcie).
3. Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych (karty rekrutacyjne) będzie możliwy w:
- biurze projektu,
- biurze Realizatora Projektu
4. Składanie dokumentów rekrutacyjnych będzie możliwe w:
- biurze projektu lub biurze Realizatora Projektu (osobiście lub przez osobę
upoważnioną),
- drogą pocztową.
5. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu z uwagi na zbyt małą ilość
punktów zostaną umieszczone na liście rezerwowej, która w przypadku dużej rotacji
osób będzie uzupełniana na bieżąco przez cały czas trwania projekt.
6. W przypadku rezygnacji lub wcześniejszego ukończenia udziału w projekcie
uczestniczki/uczestnika, jej/jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
7. Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników
1. Uczestniczka/uczestnik projektu oraz osoby z ich otoczenia mają prawo do:
a) bezpłatnego udziału w projekcie,
b) rezygnacji z udziału w zajęciach spowodowanej ważnymi przyczynami (np.
zdarzenie losowe, względy zdrowotne).

2. Uczestniczka/uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
a) udziału w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie
udostępniony uczestnikom zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
b) rzetelnego, zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich dokumentów
przekazanych przez osoby prowadzące projekt,
c) udziału w różnorodnych formach monitoringu (m.in. wypełniania ankiet
związanych z oceną zajęć i projektu),
3.
Naruszenie któregokolwiek z zobowiązania wymienionego w § 5 ust. 2 skutkować
będzie skreśleniem z listy uczestników projektu i uważane będzie jako przerwanie udziału
w projekcie, o czym osoba zostanie poinformowana przez koordynatora projektu.
4. Na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
§6
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1.
Uczestniczka/uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja
może nastąpić na skutek choroby (poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) lub zdarzeń
losowych (uczestniczka/uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemną rezygnację z
udziału w projekcie).
2. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy uczestnik:
a) przerwał udział w projekcie,
b) nie uczestniczy w zajęciach zgodnie z harmonogramem.
3. Frekwencję osoby wchodzącej z list rezerwowej liczy się od pierwszego dnia wsparcia.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2018 r.
2. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczna
decyzja należy do realizatora projektu.
3. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez
realizatora projektu.
5. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.

