Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie
„Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji
Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)”
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt

pn.

„Szkolenia

Międzynarodowej

dla

Klasyfikacji

przedstawicieli

organizacji

Funkcjonowania

pozarządowych

Niepełnosprawności

i

z

zakresu

Zdrowia

(ICF)”

finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
w ramach XXI Konkursu.
2. Realizatorami Projektu są: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, ul. Łowicka 19, 02-574
Warszawa oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, ul.
Peowiaków 6a, 22-400 Zamość.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz udziału w projekcie pn. „Szkolenia dla
przedstawicieli
Funkcjonowania

organizacji

pozarządowych

Niepełnosprawności

i

z

zakresu

Zdrowia

(ICF)”

Międzynarodowej
zwanym

dalej

Klasyfikacji
„Projektem”

realizowanym w okresie od 01 września 2015 r. do 31 marca 2016 r.
2. Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje
pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. W ramach Projektu planuje się przeszkolić 300 osób, reprezentujących organizacje
pozarządowe (maksymalnie 2 osoby z danej organizacji) z obszaru całego kraju, które
obejmują programami wsparcia uczestników z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
§3
Kryteria udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu musi spełniać wszystkie ujęte w punktach a-c następujące warunki
formalne:
a) być przedstawicielem, pracownikiem lub wolontariuszem:
– organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia lub
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego lub

– podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
b) być przedstawicielem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji wymienionych w
podpunkcie a), które w ciągu ostatnich 5 lat licząc (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu –
20 lipca 2015r.) otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań zlecanych,
w ramach konkursów ogłoszonych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) być przedstawicielem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji wymienionych w
podpunkcie a), bezpośrednio zaangażowanym w działania na rzecz osób niepełnosprawnych
lub zajmować się opracowaniem programów wsparcia, metod i narzędzi pracy w ramach
działań skierowanych do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
§4
Zasady rekrutacji do Projektu
1. Proces rekrutacji będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.
2. Rekrutacja uczestników do Projektu będzie odbywać się z zachowaniem zasady równości
szans kobiet i mężczyzn. Sposób przeprowadzenia rekrutacji gwarantować będzie osobom
spełniającym warunki rekrutacji równy dostęp do uczestnictwa w projekcie bez względu na
płeć, narodowość, orientację seksualną, miejsce zamieszkania (miasto/wieś).
3. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do Projektu odpowiedzialna jest Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji FAR i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK ZA
KROKIEM.
4. Proces rekrutacji Uczestników Projektu:
 zgłoszenia osobiste, zasada dobrowolności,
 w biurze centralnym realizatorów Projektu,
 w regionalnych biurach realizatorów Projektu.
5. W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą:
 deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 1), określająca warunki uczestnictwa,
 formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) zawierający informacje formalne o Uczestniku
Projektu,
 oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 3).
6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
 wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych §4 pkt.5,
 weryfikacja zgłoszeń,
 potwierdzenie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Projekcie.
§5

Prawa uczestnika Projektu
Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
1. Zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym brał udział w ramach Projektu.
2. Otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu.
3. Uzyskania informacji dotyczących realizacji zakładanych celów Projektu.
4. Otrzymania materiałów szkoleniowych.
§6
Obowiązki Uczestnika Projektu
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1. Zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzeniem tego własnoręcznym podpisem w
deklaracji udziału w Projekcie.
2. Wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet ewaluacyjnych.
3. Bieżącego informowania realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy udział w Projekcie.
4. Bieżącego przekazywania informacji o wszelkich zmianach danych teleadresowych i
formalnych.
5. Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
określającego jej przyczyny.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie udziału w Projekcie.
2. Regulamin może ulec zmianie jedynie za obopólną zgodą Stron.
3. Przystąpienie kandydata do udziału w Projekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu.

