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REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA 

 W projekcie „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym” współfinansowanego 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 

„Sięgamy po Sukces” 

§1 

Przepisy ogólne 

1. Projekt „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”, realizowany jest 

przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Iławie w ramach konkursu „Sięgamy po Sukces” (w formie wsparcia) w 

ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych – współfinansowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
2. Czas trwania projektu : 01 kwietnia 2022 roku – 31 marca 2025 roku. 

3. Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób 

niepełnosprawnych, beneficjentów projektu od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu 

iławskiego i nowomiejskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 

podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. 

poprzez: 

- prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji i terapii, 

- zwiększenia dostępu do specjalistów. 

4. Łączna liczba uczestników projektu 45 osób, w każdym okresie rozliczeniowym z 

projektu korzystać będzie 40 osób. 

5. Zajęcia odbywać się będą (według indywidualnych harmonogramów 

sporządzanych na każdy miesiąc realizacji projektu) od poniedziałku do piątku w 

godzinach 15.00 – 18.00 w salach terapeutycznych w siedzibie Stowarzyszenia 

przy ul. Wiejskiej 2d w Iławie. 
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6. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych dokonywana jest na terenie realizacji 

projektu(tj. ul. Wiejska 2D, pok.109) przez wyznaczonego członka zarządu 

Stowarzyszenia. 

7. Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej PSONI Koło w Iławie: 

www.psoni.ilawa.pl , pod adresem e-mail: zrt@psoni.ilawa.pl lub pod numerem 

telefonu 89 649 79 49 w.209. 

§2 

Zasady rekrutacji 

1. Beneficjentem/Beneficjentką Projektu mogą być osoby z niepełnosprawnością w 

wieku 3-24 lat, zamieszkałe na terenie powiatu iławskiego i ościenne gminy powiatu 

nowomiejskiego. 

2. Beneficjentami ostatecznymi Projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które 

przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie 

lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do 

jednej z grup inwalidów). Poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wnioskodawcę kserokopie orzeczeń przechowywane są przez Wnioskodawcę i 

udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt 

monitoringowych. Beneficjent ostateczny posiadający czasowe orzeczenie o 

niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie uczestnictwa w Projekcie, 

może korzystać ze wsparcia przed wydaniem kolejnego orzeczenia – z zastrzeżeniem, 

że wydane zostanie kolejne orzeczenie o niepełnosprawności (obejmujące okres 

korzystania ze wsparcia w Projekcie). 

3. Beneficjent ostateczny nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku 

równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia 

prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów. 

4. W I okresie finansowania łącznie do projektu zostanie zrekrutowanych 40 osób. 

http://www.psoni.ilawa.pl/
mailto:zrt@psoni.ilawa.pl
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5. Zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek wycofania się 

Beneficjenta/Beneficjentki z projektu. 

6. Informacja o projekcie będzie dostępna: 

- na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.psoni.ilawa.pl/, 

- na plakatach i ulotkach kolportowanych na terenie realizacji projektu i w 

instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i na ich 

rzecz. 

      7. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne: 

- w siedzibie Stowarzyszenia, 

- na stronie internetowej Stowarzyszenia 

      8. Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia w                     

Iławie przy ul. Wiejskiej 2d, pok. 109. 

     9. Po zakończeniu rekrutacji zostanie przygotowana lista rankingowa zawierająca listę            

przyjętych osób oraz listę rezerwową. 

   10. Wyniki rekrutacji będą dostępne w siedzibie Stowarzyszenia. 

   11. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji. 

 

§3 

Beneficjenci Ostateczni  

 

1. O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały 

następujące kryteria: 

a. Kompletność dokumentacji formalnej (rekrutacyjnej) 

b. Spełnienie kryteriów wymienionych w §2 niniejszego Regulaminu 

c. Brak równoczesnego korzystania z innych Projektów finansowanych z PFRON 

– „Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku 

równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia 

prowadzi, w każdym z projektów do osiągnięcia takich samych efektów. Pod 

pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której 

http://www.psoni.ilawa.pl/
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terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co 

najmniej 1 dnia kalendarzowego”. 

2. Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być osoby spełniające kryteria 

dostępu. 

3. Uczestnik Projektu (lub rodzic/opiekun prawny) zobowiązuje się do: 

- aktywnego udziału w projekcie w całym okresie jego realizacji tj. od 01 kwietnia 

2022 r. do 31 marca 2025 roku, 

- w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności niezwłocznego dostarczenia aktualnego orzeczenia, celem 

załączenia go do dokumentacji projektu, 

- informowania o planowanych nieobecnościach, 

4. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

 

§4 

Obowiązki Beneficjenta/Beneficjentki Projektu 

 

Beneficjent/Beneficjentka Ostateczny/-a (rodzic/opiekun) zobowiązuje się do: 

1. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenie tego własnoręcznym 

podpisem (oświadczenie w Formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 1 do 

Regulaminu), w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej i osoby nie pełnoletniej 

podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 

2. Uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których został/a 

zakwalifikowany/-a – potwierdzając własnym podpisem na liście 

obecności/oświadczenia o uzyskaniu określonego wsparcia. 

3. Udział w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po 

zakończeniu Projektu. 

4. Bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział we wsparciu w ramach Projektu. 

5. Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności (telefonicznie, osobiście lub e-mail) 
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§5 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Beneficjent/Beneficjentka 

Ostateczny/-a zobowiązany/-a jest do złożenia pisemnego oświadczenia 

określającego przyczyny rezygnacji (załącznik nr 4 do Regulaminu). 

2. Beneficjent/Beneficjentka Ostateczny/-a zostaje skreślony/-a z listy w ciągu 7 dni 

od dnia dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.  

3. Na miejsce Beneficjenta/Beneficjentki, który/-a zrezygnował/-a z udziału w 

Projekcie przed zakończeniem zaplanowanej ścieżki zrekrutowana będzie kolejna 

osoba spełniająca kryteria określone w Regulaminie. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

          1. Dokumentacja przystąpienia do projektu musi być: 

          a) wypełniona w języku polskim, 

          b) złożona w wersji papierowej zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez 

Stowarzyszenie,  

         c) złożona w miejscu wskazanym przez Stowarzyszenie, 

        d) wypełniona w sposób czytelny  (wskazane wypełnienie drukowanymi literami), 

        e) czytelnie podpisana przez kandydata/kandydatkę lub rodzica/opiekuna prawnego 

opatrzone datą. 

2. Stowarzyszenie zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie. 

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 

4. Wszystkie zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane tylko i wyłącznie w formie 

pisemnej. 

5. Informacje o zmianach będą każdorazowo podawane do informacji 

Beneficjentów/Beneficjentek Projektu oraz potencjalnych kandydatów/kandydatek. 
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6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

7. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. 

 

Iława, 01.03.2022 r. 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w Projekcie 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla uczestników projektu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie  

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 


