
                                                                                                                

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

realizowanym w ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”  projektu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych  

zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek                            

pod nazwą „Bądź aktywnym i niezależnym”  

   
§ 1 

Definicje 

1.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) Beneficjencie projektu – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną korzystającą  
z realizacji projektu. 

b) Uczestnik - osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o niepełnosprawności.  
c) Projekcie – należy przez to rozumieć /Prowadzenie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w różnych typach placówek/ zadanie pt.  „Bądź aktywnym              
i niezależnym” 

d) PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. 
e) Organizatorze – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

Oddział w Tarnowie. 
f) Koordynator Projektu   - osoba zarządzająca realizacją projektu , osoba odpowiedzialna za 

proces rekrutacji i kontakty z uczestnikami. 
g) Ewaluacja projektu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności 

projektu. 
 

§1 

                                                    Informacje o projekcie 

1.Projekt „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”  
    pod nazwą  „Bądź aktywnym i niezależnym”                                                                                       2. 
Biuro  projektu znajduje się przy ul . Mościckiego 14.  33-100 Tarnów . 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników (BO)           
oraz zasady uczestnictwa w projekcie - Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych                 
w różnych typach placówek pod nazwą „Bądź aktywnym i niezależnym”, który jest 
współfinansowany przez PFRON. 

2.Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. 



3.Organizatorzy planują zrekrutować do udziału w  projekcie w dwóch okresach od 
dnia.01.04.2019 r do dnia 31.03.2020 r  i od 01.04.2020 do 31.03.2021  - łącznie  150 osób 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji/warunki uczestnictwa 

1. W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą:  
 Formularz zgłoszeniowy zawierający informacje formalne o beneficjencie  

(dane teleadresowe, rodzaj i stopień niepełnosprawności, status beneficjenta,  
poziom wykształcenia ), 

 oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych     
osobowych do celu realizacji projektu, 

 oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie. 
 Klauzula informacyjna RODO  

 

 

2. Warunki konieczne do spełnienia przez osoby niepełnosprawne: 

1. Uczestnik projektu (BO) musi spełniać następujące warunki formalne: 

 wiek ukończone 18 lat, 
 orzeczenie o niepełnosprawności ( stopień niepełnosprawności – znaczny, 

umiarkowany lub lekki, rodzaj niepełnosprawności – ruchowa) bądź równoważne,  
 miejsce zamieszkania; Tarnów lub pow. tarnowski. 
 nie jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, 
 nie jest pracownikiem zakładów aktywizacji zawodowej, 
 nie brałem/am udziału w kilku równocześnie realizowanych projektach z PFRON, których cele 

realizacji zakładają osiągnięcie tych samych efektów. 

 
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych  w § 3 ust2 pkt1       

niniejszego regulaminu jest wypełnienie i  złożenie w biurze projektu formularza 
zgłoszeniowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
oświadczenia o spełnieniu kryteriów  udziału w projekcie. 

3. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane a potencjalni uczestnicy   
będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności 
poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej projektu, a także                           
w biurze projektu. 

5. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę według daty ich wpływu,           

§ 4 

Zasady rekrutacji 

W projekcie zakładane jest uczestnictwo w pierwszym okresie finansowania 79 BO                    
( 4 grupy po ok 20 osób )  

1. Rekrutacja będzie prowadzona sukcesywnie: 



 1  grupa do 5 maja 2019 roku 
 2  grupa do 28 czerwca 2019 roku 
 3  grupa do 28 września2019 roku 
 4  grupa do 02 stycznia 2020 roku 

Rekrutacja do neurologoterapii będzie prowadzona jeden raz w roku: 

 do 05 maja 2019 roku – 10 BO 
 

2.  Rekrutacja uczestników do projektu będzie odbywać się z zachowaniem zasady   
      równości szans kobiet i mężczyzn.                                                                                               
3.  Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w projekcie odpowiedzialny jest                                                                                             
     koordynator projektu.                                                                                                                            
4.  Sposoby rekrutowania Beneficjentów Ostatecznych: 

 bezpośrednie spotkania w biurze projektu, 
 komunikaty na stronie internetowej projektu,  
 ogłoszenia w massmediach. 

5.  Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:  
 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – przyjęcie zgłoszenia, 
 Weryfikacja złożonych dokumentów, 
 Sporządzenie listy uczestników (BO), 
 Sporządzenie rezerwowej listy uczestników, 

6.  Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne w zaakceptowaniem     
niniejszego regulaminu. 

§ 5 

Kwalifikacja uczestników/Warunki przyjęcia 

1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria: 
 złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 
 spełnienie kryteriów wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu, 
 kolejność zgłoszeń. 

2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników, 
którzy wezmą udział w projekcie. 

3.    W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydat zostanie poproszony                       
       o   uzupełnienie braków formalnych. Brak uzupełnienia braków formalnych jest  
       równoznaczny  z niezakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 
4.   O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

 
§ 6 

Wsparcie 

1.  100 %  uczestników Projektu otrzyma następujące formy wsparcia: 

 konsultacje specjalisty rehabilitacji – ocena  wstępna i opracowanie IPD                                 
i konsultacja końcowa –ocena uzyskanych efektów 

 rehabilitację usprawniającą aparat ruchu - 44 godz. 
 rehabilitacja ogólnousprawniająca z elementami muzykoterapii - 22 godz. 

 
2. Dodatkowo dla około 10 beneficjentów z  zaburzeniami mowy podzielonych na 2 grupy po5   



  osób zostawianie przeprowadzona   logoterapia ( 40 godz/grupę.). 
 
3.Wsparciem psychologicznym zostanie objętych ok 32 BO. po 2 godz. 
 
4.Poradnictwo społeczno-prawne dla 24 BO po 1godz 
 
5. Informacja o dostępnych usługach i sprzęcie rehabilitacyjnym ( grupowe).  Poradnictwem 
zostanie objęte 52 BO podzielonych na 4 grupy. Każda grupa otrzyma po 2wsparcia przez 3 
godz. 
 
                                                                     § 7   

 
  Prawa i obowiązki beneficjenta  projektu 

 

1. Beneficjent ma prawo: 

a) uczestniczyć w każdej formie wsparcia przewidzianych w INDYWIDUALNYCH 
PLANACH DZIAŁANIA  dla każdego  uczestnika  projektu.  

b) wglądu w przekazywane przez siebie dane osobowe i ich poprawiania, 
c) dla beneficjentów dojeżdżających na rehabilitację zostanie zwrócony koszt dojazdu: 
o uczestnik projektu, który przedstawi  komplet biletów przejazdowych (tam i z 

powrotem) za 1 dzień zajęć. Zwracany koszt dojazdu dotyczy najtańszego przejazdu 
publicznymi środkami transportu ( bilety kolejowe II klasy, prywatny przewoźnik itp.) 
na danej trasie. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności 
uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia,  

o w przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości 
biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, po złożeniu przez Uczestnika 
wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, numeru 
samochodu itp. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności 
uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia, 

o rozliczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia są przekazywane 
Koordynatorowi Projektu w terminie 14 dni po zakończeniu udzielania wszystkich form 
wsparcia, określonych w § 6 . 

o zwrot kosztów przejazdów odbywa się poprzez przelew na konto Uczestnika Projektu. 
 

2. Beneficjent ma obowiązek: 

a) złożyć kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
b) uczestniczyć we wszystkich zajęciach w ramach projektu w każdej formie wsparcia; 
c) uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia według odpowiedniego harmonogramu 

zajęć – potwierdzając obecność  na listach obecności.  
d) wypełniać ankietę ewaluacji związane z realizacją Projektu, które będą przeprowadzane 

w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia.  
e) poinformować koordynatora projektu o przyczynach nieobecności, zwłaszcza 

w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych mogących zakłócić jego dalszy udział  
w zadaniu. 



f) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Beneficjent Ostateczny  poinformuje 
koordynatora o przyczynach  rezygnacji.( ustnie lub pisemnie) 

g) zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym 
podpisem. 

 

§ 8.  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu. 

2. Regulamin podawany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze        
Projektu oraz zamieszczenia na stronie internetowej Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Tarnow , dnia.01.04.2019 

   

  


