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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Ty też jesteś ważny” 
 

Nr Projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036736 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 
1. Projekt realizowany przez grupę inicjatywną, którą koordynuje Fundacja 
Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z siedzibą w 
Moszczenicy, 38-321 Moszczenica ul. Średnie 85, w ramach Projektów 
Solidarności (program Europejskiego Korpusu Solidarności).  
2. Okres realizacji Projektu: 01.11.2021 – 31.10 2022 r.  
3. Udział Uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny.  
4.Głównym celem Projektu jest aktywizacja młodych osób z grupy 

inicjatywnej w promocję działań na rzecz rodzin dzieci 

niepełnosprawnych. 5.Projekt jest realizowany na obszarze powiatu 

gorlickiego oraz powiatów przyległych.  
6. Informacje bieżące dotyczące projektu zamieszczane będą na stronie 

internetowej: www.wyjdzzdomu.com. oraz na portalu społecznościowym 

Facebook: Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z 

Domu", Gabinety Terapeutyczne Drabinka.  
7.Podanie danych osobowych Uczestnika Projektu jest dobrowolne, lecz 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach Projektu.  
8.Biuro Fundacji ,, Wyjdź z Domu’’ mieści się przy ul. 11 Listopada 27, 38-  
300 Gorlice ( I piętro). 
 
 

§ 2 
 

Definicje 
 
Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu oznaczają: 
 
1. Projekt: zakres działań realizowanych przez grupę inicjatywną, którą 

koordynuje Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź 

z Domu” w ramach Projektów Solidarności (program Europejskiego Korpusu 

Solidarności). 
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2. Grupa inicjatywna: grupa pięciu osób w wieku 18- 30 lat, pochodząca z 

terenu powiatu gorlickiego, która wyszła z inicjatywą wsparcia rodzin z 

dziećmi niepełnosprawnymi. 
 

3.Beneficjent: realizująca projekt – Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu’’ z siedzibą w Moszczenicy 
 

4.Kandydat:osoba aplikująca do udziału w Projekcie 

spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu: 
 

a)jest rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka z niepełnosprawnością 
 

b)zamieszkuje obszar danego powiatu biorącego udział w Projekcie w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
 

c)z własnej inicjatywy jest zainteresowana uczestnictwem. 
 

5.Uczestnik projektu – Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału 

w Projekcie. 
 

6.Etapy projektu- grupowe i indywidualne formy wsparcia w postaci: 

zabiegów na ciało, sesji fotograficznej, grup wsparcia, grup szkoleniowo-

warsztatowych realizowane zgodnie z terminami ustalonymi z 

usługodawcami. 
 

7. Usługodawca- osoba fizyczna/ firma, świadcząca usługi wymagane 

w projekcie. 
 

8.Umowa Uczestnictwa –dokument określający zasady, zakres i 

warunki udziału w Projekcie. 
 

9.Regulamin –Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Ty też jesteś 

ważny”. 
 

10.Biuro Projektu- biuro realizujące Projekt mieszczące się przy ul.  

Węgierska 48 w Gorlicach - Gabinety Terapeutyczne Drabinka. 
 

§ 3 
 

Uczestnik projektu 
 

1.Kandydatem może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do uczestnictwa 

w Projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła dokumenty rekrutacyjne i 

dostarcza je do Biura projektu lub wyznaczonego w danym powiecie miejsca 

bądź drogą mailową (ty.tez.jestes.wazny@gmail.com). 
 

2.Kandydat staje się Uczestnikiem projektu po zakwalifikowaniu go do 

Projektu z chwilą obustronnego podpisania Umowy. 
 

3.Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikujące go do udziału w Projekcie 

w dniu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 4. 
 

§ 4 
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Wymagane dokumenty 
 

1.Proces rekrutacji do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu 

o wypełnione dokumenty rekrutacyjne: 
 

a)Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją uczestnictwa (załącznik nr 1 do 

Regulaminu), 
 

b)Klauzula informacyjna RODO(Załącznik  nr 2) 
 

c)Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. 
 

2.Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie ma obowiązek 

podpisania Umowy Uczestnictwa. Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przez 

Kandydata nie zostaje on Uczestnikiem projektu. 
 

3.Umowa może być podpisana przez Kandydata najpóźniej 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia/ terminem korzystania z usługi. 
 

§ 5 
 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu. 
 

1.Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich osób, 

które spełniają wymagania zapisane w § 2 ust. 4. 
 

2.Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest spełnienie 

wymaganych kryteriów oraz złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów o 

których mowa w § 4 ust. 1. 
 

3. Z poszczególnych etapów projektu skorzysta 10 uczestników. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. W poszczególnym etapie projektu może wziąć udział jedna 

osoba z rodziny. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość uczestnictwa w 

więcej niż jednym etapie projektu. W ostatnim etapie wsparcia Rodziców (sesja 

fotograficzna) wziąć udział może uczestnik wcześniejszych etapów. 
 

4.Proces rekrutacji Kandydata prowadzi grupa wolontariuszy i rozpoczyna 

się w momencie dostarczenia wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do 

wyznaczonego w powiecie gorlickim miejsca (ul. Węgierska 48, Gorlice) lub 

przesłania skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres e-mail 

ty.tez.jestes.wazny@gmail.com 
 

5.Rekrutacja ma charakter ciągły z podziałem na etapy projektu zgodnie z 

harmonogramem ( Harmonogram działań załącznik 3) 
 

6.Dla każdego etapu prowadzone będą oddzielne listy rekrutacyjne 

(podstawowa i rezerwowa). 
 

7.Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia 

się liczby Kandydatów przekraczającej limit. 
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8.Lista rekrutacyjna rezerwowa będzie obejmować Kandydatów, którzy w 

przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przed rozpoczęciem etapu 

zastąpią te osoby. 
 

9.O zakwalifikowaniu się do etapu decydować będzie data i godzina złożenia 

kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 
 

10.Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata 

do udziału w Projekcie. 
 

11.Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 
 

12.Kwalifikacja Kandydatów będzie prowadzona zgodnie z następującymi 

zasadami: 
 

a)spełnienie wymagań formalnych –kryteria dostępu tj.: 
 

jest rodzicem/ prawnym opiekunem dziecka z niepełnosprawnością, 
 

zamieszkuje obszar powiatu gorlickiego lub powiatów przyległych w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
 

z własnej inicjatywy jest zainteresowana uczestnictwem 
 

b)złożenie kompletu dokumentów o których mowa w § 4 do Biura projektu 

lub wyznaczonego w powiecie miejsca bądź mailowo. 
 

13.Na podstawie dokonanych ocen Formularzy zgłoszeniowych (kryteria 

dostępu) realizowany jest proces kwalifikacji Kandydatów do Projektu. 
 

14.Proces rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu będzie prowadzony z 

uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne wsparte będą 

kampanią promocyjno-informacyjną. 
 

15.Od decyzji o zakwalifikowaniu na listę podstawową lub rezerwową nie 

przysługuje odwołanie. 
 

16.Uczestnicy projektu o zakwalifikowaniu się do Projektu zostaną 

poinformowani drogą meilową. Informacja zostanie przekazana na podany 

przez Uczestnika projektu adres meilowy. 
 
 
 
 

 

§ 6 

Etapy 

1.Projekt obejmuje wsparcie w postaci: 
 

a)spotkań szkoleniowo-warsztatowych (stylista, dietetyk, kosmetyczka, 

psycholog/terapeuta 
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c) grupy wsparcia (tzw. ,,Drabinkowe pogaduchy przy kawie’’) 
 
d) wsparcie indywidualne- zabiegi na ciało( masaż, zabiegi kosmetyczne) 
 
e) sesja fotograficzna połączona z wystawą zdjęć 
 
 

 

§ 7 
 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 
 
 

 

1.Każdy Uczestnik ma prawo do: 
 

a)wzięcia udziału w konkretnym etapie projektu do którego został 

zakwalifikowany, 
 

b)otrzymania materiałów szkoleniowych podczas szkoleń, 
 

c) otrzymania zdjęć z sesji fotograficznej w formie cyfrowej 
 

2.Każdy Uczestnik zobowiązuje się do: 
 

a)zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
 

b)złożenia podpisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
 

c)dołączenia kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności swojego dziecka, 
 

d)uczestniczenia w spotkaniach grupowych oraz indywidualnych formach 

wsparcia a także potwierdzenia uczestnictwa własnoręcznym czytelnym 

podpisem na liście obecności oraz innych dokumentach niezbędnych do 

pełnej realizacji Projektu 
 

e)potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych własnoręcznym 

czytelnym podpisem, 
 

f)wypełnienia ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu i 

monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 
 

g)bieżącego(nie później niż 7dni) informowania personelu Projektu o 

wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie 
 

h)współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację 

Projektu, 
 

§ 8 
 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1.W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji przesłanego drogą mailową bądź 

osobiście w wyznaczone miejsce, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem etapu. 
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2.W przypadku rezygnacji z usługi /wsparcia indywidualnego, a także 

nieobecności Uczestnika na więcej niż 40% spotkań w ciągu trzech 

kolejnych, następujących po sobie miesiącach, następuje jego skreślenie z 

listy rekrutacyjnej podstawowej. 
 
 

 

3.W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika projektu obowiązków 

wskazanych w § 7 ust. 2, a także naruszania zasad współżycia społecznego 

Uczestnik projektu może zostać usunięty z listy uczestników w Projekcie. 
 

§9 
 

Postanowienia końcowe 
 

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Beneficjent 

realizujący projekt. 
 

2.Beneficjent realizujący projekt zastrzega sobie prawo dokonania zmian 

treści Regulaminu. 
 

3.Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na Stronie internetowej 

Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Wyjdź z Domu’’ 
 

4.Decyzje Beneficjenta realizującego projekt są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie. 
 

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,, Ty też jesteś ważny’’ 

Nr Projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036736  


