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Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie
pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON

Warszawa, marzec 2014
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§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
1. Projekt pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” (zwany dalej
„projektem”) realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji
FAR (Warszawa), Fundacją Fuga Mundi (Lublin) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół
Integracji (Warszawa) – Partnerami projektu – w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3
Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6
PFRON – projekty systemowe.
2. Biuro Lidera projektu znajduje się przy Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
3. Biura Partnerów:
a. Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR znajduje się przy ul. Inspektowej 1, 02-711
Warszawa,
b. Fundacji Fuga Mundi znajduje się przy ul. Hutniczej 20B, 20-218 Lublin,
c. Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji znajduje się przy ul. Dzielnej 1, 00-162
Warszawa.
4. Projekt realizowany jest od 01.12.2013 r. do 28.02.2015 r.
5. Projekt ma charakter ponadregionalny.
6. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.01.03.06-00-079/13-00
z dnia 24 grudnia 2013 r. o dofinansowanie ze środków EFS projektu systemowego
pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na
podstawie umowy partnerskiej nr 2013/12/458 z dnia 19 grudnia 2013 r. zawartej
pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
a Partnerami: Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR, Fundacją Fuga Mundi oraz
Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.
7. Celem głównym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienia 375 osób
niepełnosprawnych (200 K i 175 M) będących absolwentami szkół
ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych poprzez objęcie tych osób (oraz 250
osób z ich otoczenia – 150 K i 100 M) kompleksowym wsparciem w okresie realizacji
projektu na terenie całej Polski.
8. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Informacja o projekcie będzie dostępna:
a. na stronach internetowych Lidera i Partnerów,
b. w instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i na
ich rzecz,
c. w formie ulotek i plakatów.
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10. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru
uczestników/czek projektu oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie
absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”.
§2
Zasady rekrutacji do projektu
1. Proces rekrutacji będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Strona | 4
oraz z zachowaniem zapisów Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy partnerskiej nr 2013/12/458 z dnia
19 grudnia 2013 r.
2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego kraju. Dostęp do projektu nie będzie
dla nikogo ograniczony.
3. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci (gender
mainstreaming) przyjęta na podstawie przeprowadzonej analizy na potrzeby projektu.
Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty i będzie zgodny z polityką równych
szans kobiet i mężczyzn.
4. W czasie rekrutacji uczestników zostaną zachowane proporcje: 53% kobiet i 47%
mężczyzn w rekrutowanej grupie osób niepełnosprawnych (ON) oraz 60% kobiet
i 40% mężczyzn w rekrutowanej grupie rodzin i opiekunów ON (OP).
5. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w projekcie odpowiedzialni są
wszyscy Partnerzy projektu.
6. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Partnerów i osoby odpowiedzialne
za realizację projektu, do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
7. Kompletne i poprawne zgłoszenia (według oświadczenia i formularza
zgłoszeniowego) powinny być wprowadzane i rejestrowane według daty ich wpływu
oraz powinna zostać utworzona lista rezerwowa gwarantująca osiągnięcie założonej
liczby grupy docelowej, która powinna zostać objęta wsparciem w ramach projektu.
8. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a. przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem
w Projekcie – formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 – ON, załącznik nr 3 –
OP) i oświadczenie uczestnika/czki (załącznik nr 5),
b. weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, wybór osób, informowanie
uczestników/czek o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia
lub uzupełnienia dokumentów,
c. złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 – ON, załącznik
nr 4 – OP),
d. sporządzenie listy ON oraz OP zakwalifikowanych do Projektu,
e. sporządzenie rezerwowej listy ON oraz OP,
f. założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych ON oraz OP.

9. Przystąpienie kandydata/ki do procesu rekrutacji jest równoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
10. Osoby odpowiedzialne za rekrutację zobowiązane są do prowadzenia kompletnej
dokumentacji rekrutacyjnej oraz przygotowania raportu podsumowującego proces
rekrutacji z zachowaniem polityki bezpieczeństwa przyjętej w projekcie.
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami/czkami projektu są:
a. Osoby niepełnosprawne (I grupa docelowa) z rzadko występującymi
niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi,
będące absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni
wyższych, pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym znacznym,
umiarkowanym lub innym równoważnym stopniem niepełnosprawności, które
w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.
b. Rodziny i opiekunowie (II grupa docelowa); osoby z najbliższego otoczenia ON
wspierające je w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról
społecznych – rodzice oraz inni członkowie najbliższej rodziny, opiekunowie
prawni, pracownicy ośrodków opiekuńczych.
2. Uczestnik/czka zobowiązuje się do:
a. ON:
 wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1),
 podpisania oświadczenia uczestnika/czki projektu (załącznik nr 5),
 okazania dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie - aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie jeśli dysfunkcja
sprzężona nie wynika z orzeczonej niepełnosprawności,
 podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2).
Wyżej wymienione dokumenty (dokumenty stanowiące załączniki) uczestnik/czka
musi opatrzyć własnoręcznym podpisem.
b. OP:
 wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3),
 podpisania oświadczenia uczestnika/czki projektu (załącznik nr 5),
 podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4).
Wyżej wymienione dokumenty uczestnik/czka musi opatrzyć własnoręcznym
podpisem.
3. Uczestnik/czka ma obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale
we wszystkich projektach realizowanych w ramach PO KL, w szczególności
w projektach systemowych realizowanych przez PFRON, jak również w projektach
realizowanych ze środków PFRON. Osoby, które brały udział w ww. projektach,
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w ramach przedmiotowego projektu nie mogą uczestniczyć w takich samych formach
wsparcia w identycznym zakresie, jakie otrzymali w projektach realizowanych
w ramach PO KL oraz ze środków PFRON.
§4
Kwalifikacja uczestników/czek
Warunki przyjęcia
1. O zakwalifikowaniu uczestnika/czki do projektu będą decydowały następujące
kryteria:
 złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
 spełnienie kryteriów wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu.
2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy
uczestników/czek, którzy wezmą udział w projekcie.
3. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji uczestnik/czka zostanie
poproszony/a o uzupełnienie braków formalnych. Nieuzupełnienie braków
formalnych jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
§5
Prawa uczestnika/czki projektu
Każdy uczestnik/czka projektu ma prawo do:
 zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został/a objęty/a
w realizowanym projekcie,
 otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do
prowadzonych zajęć,
 otrzymania zaświadczenia, opinii ze wsparcia otrzymanego w ramach projektu.
§6
Obowiązki uczestnika/czki projektu
1. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do:
a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
b. zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia tego faktu
własnoręcznym podpisem lub podpisem opiekuna prawnego na deklaracji
uczestnictwa w projekcie,
c. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, formularza zgłoszeniowego oraz
oświadczenia uczestnika projektu,
d. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które zakwalifikował/a się lub został/a
skierowany/a, potwierdzając to własnym podpisem w dokumentacji projektu,
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e. udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po
zakończeniu projektu,
f. bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w zajęciach,
g. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności,
h. do złożenia pisemnego oświadczenia, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w projekcie, określającego przyczyny rezygnacji.
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§7
Dokumentacja rekrutacyjna
1.
2.

Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie Partnerzy projektu mają obowiązek
założenia teczek imiennych dla każdego uczestnika/czki projektu.
Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego uczestnika/czki projektu będzie
przechowywana u Partnerów w osobnej teczce w miejscu niedostępnym dla osób
trzecich z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od momentu przyjęcia go stosowną Uchwałą przez Grupę
Sterującą Projektem.
2. Regulamin może ulec zmianie jedynie za zgodą stron partnerstwa.
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurach Projektu u Lidera i Partnerów.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla ON
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ON
Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy OP
Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla OP
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu

