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REGULAMIN PROJEKTU
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski”
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

Projekt jest realizowany przez: Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto” (w skrócie „De Facto”, zwane dalej też Beneficjentem) z siedzibą w Płocku, ul.
Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg
Wielkopolski (w skrócie PZN) z siedzibą w Poznaniu, ul. Niepodległości 29, 61-714 Poznań.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dale zwanego
WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna
integracja.
Projekt jest realizowany od dnia 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku na terenie
województwa wielkopolskiego.
Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie
internetowej www.defacto.org.pl
Celem głównym Projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób
niepełnosprawnych (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, biernych
zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 100%
z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głównie z tytułu
wzroku (symbol 04-O) + inne niepełnosprawności dopełniająco, wyłącznie z wiejskich
obszarów funkcjonalnych woj. wielkopolskiego (regionalne OWI). Wskutek realizacji projektu
48 osób niepełnosprawnych nabędzie kompetencje społeczne i zawodowe, co zwiększy ich
szanse na rynku pracy, 26 osób niepełnosprawnych dokona postępu w wymiarze społecznym
aktywizacji a 14 osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w
projekcie.
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§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1. Beneficjent - Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” ul.
Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock,
2. Partner projektu - Polski Związek Niewidomych, Okręg Wielkopolski ul. Niepodległości 29,
Poznań.
3. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi
potrzebami z Wielkopolski”, Nr Projektu: RPWP.07.01.02-30-0087/16.
4. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań.
5. Zespół Projektowy – Koordynator/ka Projektu oraz Asystent/ka Koordynatora/ki Projektu jako
personel zarządzający Projektem.
6. Personel Projektu – osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację Projektu.
7. Uczestnik/Uczestniczka Projektu (w skrócie UP) – osoba fizyczna, która została
zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie
Projektu.
8. Biuro Projektu – ul. Niepodległości 29, 61-737 Poznań, (województwo wielkopolskie) telefon:
602 3030 38 oraz 61 847 46 16.
9. Strona internetowa Projektu – www.defacto.org.pl
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1.
2.

Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników.
W Projekcie może uczestniczyć 48 osób, spełniających kryteria decydujące o udziale w
projekcie, o których mowa w pkt. 5a poniżej.
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3. Okres realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, określony w niniejszym
regulaminie jest nie dłuższy niż data końcowa realizacji projektu.
4. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie w okresie, w którym jego stan zdrowia i sytuacja
społeczno – ekonomiczna uzasadnia potrzebę pobierania wsparcia.
5. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby niepełnosprawne, w które
zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające następujące kryteria:
a. Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
i.
osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
głównie z tytułu wzroku (04-O) + osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
obejmującymi niepełnosprawność wzroku i inną niepełnosprawność (np. osoby – 05-R
(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) dopełniająco.
ii.
osoby zamieszkujące, uczące się wyłącznie w wiejskich obszarach funkcjonalnych woj.
wielkopolskiego (regionalne OWI), na terenie województwa wielkopolskiego (w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
iii.
osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej wg.
definicji Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w szczególności osoby w wieku od
15 do 74 lat (osoby bezrobotne).
iv.
dostarczenie kompletu dokumentów do udziału w projekcie osoby zainteresowanej
skorzystaniem wsparciem w ramach projektu.
b. Kryteria premiujące:
i.
osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia
społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o
której mowa w wytycznych - premia +10 pkt.
ii.
osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020 - premia +10 pkt.
iii.
Kobiety - premia + 5pkt.
iv.
znaczny stopień niepełnosprawności – premia +5 pkt.
v.
osoby bierne zawodowo – premia +5 pkt.
6. Przy spełnieniu kryteriów decydujących o udziale w projekcie decyduje suma punktów
uzyskanych na podstawie kryteriów opisanych wyżej w punkcie 5 b. W przypadku zgłoszenia
chęci udziału w projekcie przez osoby ze społeczności romskiej i spełnieniu przez nie
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warunków, o których mowa w punkcie 5a powyżej, Beneficjent zrekrutuje je i obejmie
wsparciem w ramach Projektu w pierwszej kolejności.
7. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się do wyczerpania puli 48 osób niepełnosprawnych a
po rezygnacji uczestnika rekrutacja zostanie każdorazowo wznowiona.
8. Na dokumentację wymaganą w projekcie od uczestnika projektu składają się:
a. „Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:
i.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
ii.
Wymagane oświadczenia uczestnika projektu
iii.
Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę
samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę1
b. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź innego dokumentu
poświadczającego niepełnosprawność.
c. Pesel UP wpisany w formularzu zgłoszenia.
9. Wszystkie działania projektu będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym
równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.
§4
Procedury rekrutacji
1.
2.
3.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla
wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona do 30 czerwca 2018 roku.
W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 48 Uczestników Projektu.

1

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne
obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w
odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób”.
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4. Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Mazowieckiego
Stowarzyszenia
Pracy
dla
Niepełnosprawnych
„De
Facto”:
http://defacto.org.pl .
5. Procedura rekrutacji uczestników projektu obejmuje następujące etapy:
a. udostępnienie informacji o projekcie m.in. poprzez ogłoszenia i ulotki w instytucjach
mających kontakt z osobami niepełnosprawnymi, informacje w NGO i innych organizacjach
działających na terenie województwa wielkopolskiego od 30.06.2017 do 30.06.2018,
b. zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
wskazanymi w §3 niniejszego regulaminu od 30.06.2017 do 30.06.2018,
c. weryfikacja kryteriów formalnych: termin złożenia dokumentów, odpowiednie wzory
dokumentów, dołączenie wszystkich wymaganych załączników, podpisy uczestników w
odpowiednich miejscach formularza, oświadczenie o miejscu zamieszkania uczestnika na
terenie Gminy wiejskich województwa wielkopolskiego, spełnienie kryterium opisanego w §
3 niniejszego Regulaminu,
d. akceptacja warunków uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w celu monitoringu i ewaluacji projektu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu
udokumentowania realizacji projektu, akceptacja warunków zawartych w Regulaminie
projektu, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
e. przekazywanie w formie pisemnej informacji do PUP oraz OPS/MOPR/PCPR o wsparciu
udzielonym UP.
6. W wyniku rekrutacji powstaną 4 listy rankingowe z liczbą 12 uczestników/grupa wraz z 4
listami rezerwowymi uczestników/grupa na podstawie kryteriów decydujących i premiujących
wskazanych w §3 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
7. Kryterium decydujące o udziale w projekcie: na listach rankingowych umieszczane będą osoby
spełniające kryterium decydujące o udziale w projekcie, którym dodatkowo zostaną
przypisane punkty premiujące. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby z
najwyższą liczbą punktów.
8. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a. wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne w Biurze Projektu i na stronie
nie www.defacto.org.pl
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b. dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub
pocztą do Biura Projektu,
c. o przyjęciu zgłoszenia decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych
w § 3.
9. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
a. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
b. złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych
wraz z załącznikami,
c. podpisanie Indywidualnego Programu Wsparcia( tożsamego z kontraktem socjalnym).
10. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu drogą
mailową, telefoniczną lub bezpośrednio, w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem
wsparcia.
11. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektu.
12. Komisja Rekrutacyjna składa się z: dwóch przedstawicieli Beneficjenta oraz jednego
przedstawiciela Partnera.
13. Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów, wskazanych w § 3, ustala listę osób przyjętych.
14. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych (z zachowaniem
formy pisemnej).
15. W przypadku rezygnacji uczestnika, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno ekonomicznej, skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, śmierci uczestnika - wolne
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
16. W przypadku, w którym wszystkie osoby z list podstawowych i rezerwowych zostaną objęte
wsparciem w projekcie, a powstanie wolne miejsce w projekcie, Beneficjent ogłosi nabór
uzupełniający na zasadach jak przy pierwszej rekrutacji, zostaną stworzone listy rankingowe
jak w pierwszej rekrutacji. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy jak w pierwszej
rekrutacji.
§5
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
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1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie opisanym w § 7 w
niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy, biorący udział w Projekcie są zobowiązani do:
a. współpracy z Beneficjentem i Partnerem oraz ich pracownikami i podwykonawcami,
b. rzetelnego i terminowego dostarczania informacji wskazywanych przez Beneficjenta,
c. uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych,
d. wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.
3. Uczestnicy/ są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w
Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie WRPO.
§6
Zasady monitoringu Uczestników Projektu
1.
2.
3.
4.

5.

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich
dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.
Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania
prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do
wprowadzenia w systemie SL2014.
Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza
osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych
osobowych.
Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia
monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

§7
Zakres wsparcia udzielonego w projekcie
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1. Opracowane zostaną analizy indywidualnych kompetencji społecznych oraz potrzeb i barier
UP związanych z niepełnosprawnością ̨ w kontekście realizacji predyspozycji zawodowych, w
tym diagnoza potrzeb rehabilitacyjnych w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu
komputerowego i oprogramowania. Wsparcie obejmuje łącznie 8h zajęć indywidualnych - dla
każdego UP. W rezultacie dla każdego UP zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania
oraz podpisany Program działań́ indywidualnych (tożsamy z kontraktem socjalnym),
zawierający planowane działania, określone zgodnie z zakresem skonsultowanym przez
Wnioskodawcę ̨ z wybranymi właściwymi terytorialnie Powiatowymi Urzędami Pracy.
2. Przeprowadzone zostaną ̨ treningi kompetencji i umiejętności społecznych - w 4 grupach po 12
UP, łącznie 24 h na 1 UP, 3 dni w tygodniu po 6h. Szkolenia zakończą się ̨ testem wewnętrznym
oraz uzyskaniem przez UP certyfikatu wewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji
i umiejętności społecznych. W rezultacie realizacji działania UP pozna techniki radzenia sobie
ze stresem, sposoby bycia asertywnym w zżyciu codziennym i zawodowym. W trakcie
działania UP pracują nad umiejętnością ̨ nawiązywania kontaktów międzyludzkich, poczuciem
własnej wartości i wiarą w siebie i swoje możliwości.
3. Przeprowadzone zostaną ̨ szkolenia zawodowe "TIK i wykorzystanie dostosowanego
stanowiska komputerowego w pracy biurowej z elementami pracy zdalnej". Zakres
tematyczny: zagadnienia TIK (podstawy pracy z komputerem, przesyłanie danych,
komunikacja, bezpieczeństwo danych, Internet i jego wykorzystanie, przetwarzanie tekstów),
wykorzystanie sprzętu w pracy biurowej z elementami pracy zdalnej, aspekty psychologiczne
pracy zdalnej (predyspozycje, relacja i komunikacja pracownika i pracodawcy). Szkolenia
kończą ̨ się ̨ egzaminem wewnętrznym oraz uzyskaniem przez UP certyfikatu potwierdzającego
nabycie kompetencji. Szkolenia odbywać się będą w dwóch etapach:
a. Praca grupowa w 4 grupach 12 UP, łącznie 60 h na 1 UP, po 6h dziennie. Miejsce realizacji:
4 miejsca w powiatach dogodne dla UP. UP otrzymają ̨ wyżywienie i materiały szkoleniowe
b. Praca indywidualna zdalna z domu, pod nadzorem instruktorów - 30 h na 1 UP.
4. Przeprowadzone zostaną staże zawodowe. Każdy UP wezdmie udział w 3 mies. stażu
zawodowym - praca biurowa z elementami pracy zdalnej. Staże odbędą ̨ się ̨ na podstawie
umów miedzy stażystą oraz podmiotem przyjmującym na staż.̇ Miejsca stażu dostosowane do
miejsca zamieszkania UP (możliwość ́ dojazdu, praca zdalna). Program stażu zostanie
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opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty przez podmiot
przyjmujący na staż̇ we współpracy z Wnioskodawcą i przedłożony do podpisu stażyście.
Beneficjent zapewni zwrot kosztów dojazdu na staż,̇ ubezpieczenie NNW, badania lekarskie,
szkolenie bhp. Zapewnione będzie wsparcie wolontariuszy-przewodników dla UP przez 4 mce.
5. Szkolenia i wszelkie rodzaje wsparcia dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek szkoleń w
ramach Projektu są nieodpłatne.
6. Za udział w szkoleniu zawodowym "TIK i wykorzystanie dostosowanego stanowiska
komputerowego w pracy biurowej z elementami pracy zdalnej", UP przysługuje stypendium
szkoleniowe za 90 godz. szkolenia w kwocie brutto 500 zł. Szczegóły określa Regulamin
stypendium szkoleniowego i stażu zawodowego.
7. Za odbycie stażu zawodowego UP przysługuje wynagrodzenie stażowe, Staż trwa okres 3miesiące, odbywany jest w wymiarze pełnego 1 etatu – tj. 7 godzin/dziennie, czyli 35 godzin
(tygodniowo). Za odbycie stażu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto 925
zł. Szczegóły określa Regulamin stypendium szkoleniowego i stażu zawodowego.
8. Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, na staż i
na egzaminy wewnętrzne. Szczegóły określa Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.
9. Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu zostanie zapewnione specjalistyczny sprzęt i
oprogramowanie odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb.
§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został
zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym
Beneficjenta na piśmie.
2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed
rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu),
która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.
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3. Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia Koordynatorowi Projektu informacji o rezygnacji z
udziału w projekcie.
4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania
projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne
dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację z udziału w Projekcie.
5. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w
Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie.
Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w
związku, z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i
wydatkowanie zgodne z założonymi celami.
7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w
przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego.
8. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego
Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 5
niniejszego Regulaminu.
§9
Zobowiązania Beneficjenta
Beneficjent projektu zobowiązuje się do:
a. Pozyskania zakładów pracy dla odbycia staży zawodowych dla 48 uczestników projektu.
b. Pozyskania pracodawców dla co najmniej 14 uczestników projektu.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Koordynatora projektu i trwa do
ostatniego dnia realizacji Projektu.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
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3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane są przez
Beneficjenta.
4. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.
6. Jakiekolwiek pytania na temat projektu należy kierować na adres mailowy:
biuro@defacto.org.pl lub pod numerem telefonu 602 30 30 38, lub 61 847 46 16.
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