
                                                           

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

p.n.  „Integracja  społeczna  niewidomych i  słabo  widzących  -  zimowa i  letnia
impreza turystyczna” , współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2016r.

Informacje ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji do projektu „Integracja społeczna
niewidomych  i  słabo  widzących  -  zimowa  i  letnia  impreza  turystyczna”,
współfinansowanego  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych.

2.Projekt  realizowany  jest  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rehabilitacji  Osób
Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” .

3.Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje koordynator projektu.

4.Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
a)  ogłoszeniem  PFRON  z  dnia  18  września  2015  r.  XXIV konkursu  o  zlecenie
realizacji  zadań  (w  formie  wsparcia)  w  ramach  art.  36  ustawy  o  rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b)  zasadami  wspierania  realizacji  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez
PFRON.

II. Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i aktywności fizycznej
osób niepełnosprawnych wzrokowo (dzieci,  młodzież i dorośli  do 24 roku życia -
niewidomi i słabo widzący).

III. Zakres wsparcia

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch imprez turystycznych -
zimowej  i  letniej,  podczas  których niepełnosprawne wzrokowo dzieci,  młodzież i
dorośli do 24 roku życia przebywać będą w nieznanym sobie wcześniej terenie. 
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Imprezy  turystyczne  odbędą  się  terminach:  23.05  -  29.05.2016r.  oraz  21.08  –
27.08.2016r.  Stowarzyszenie  „Spojrzenie”  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany
terminów  odbywania  się  imprez  turystycznych.  Wyjazdy  na  imprezy  turystyczne
odbędą się  z Łodzi,  ul.  Dziewanny 24.  Stowarzyszenie  „Spojrzenie” nie pokrywa
kosztów dojazdu do beneficjentów ostatecznych projektu do Łodzi.
Ważną  częścią  działań  jest  wdrażanie  elementów  integracji  społecznej  w  życie
beneficjentów ostatecznych projektu. Dzięki temu staną się bardziej otwarci na świat
i  lepiej  będą  funkcjonować  w  społeczeństwie.  Beneficjenci  ostateczni  projektu
zostaną  zapoznani  z  aktywnymi  formami  rekreacji  i  wypoczynku  na  świeżym
powietrzu.

IV. Kryteria uczestnictwa

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby niepełnosprawne w wieku 7-24 lata z orzeczoną
niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku, nie biorące udział w 2016r. w innych
projektach dofinansowanych  ze  środków PFRON – cel  programowy nr  3,  którzy
wypełnią formularz zgłoszeniowy.

Przy  naborze  brane  będzie  miejsce  zamieszkania  kandydatów  na  beneficjentów
ostatecznych projektu (województwo) oraz ich stopień niepełnosprawności. 

V. Procedura rekrutacji

1.  Rekrutacja  prowadzona  jest  przez  komisję  rekrutacyjną,  złożoną  z  osób
zatrudnionych w projekcie.
2.  Zgłoszenia  do  uczestnictwa  w  projekcie  dokonuje  się  za  pomocą  formularza
zgłoszeniowego, dostępnego w biurze projektu (91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24) oraz
na stronie internetowej www.spojrzenie.org.pl
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
złożyć  w  biurze  projektu  (91-866  Łódź,  ul.  Dziewanny  24)  lub  wysłać  poprzez
pocztę elektroniczną na adres:  stow.spojrzenie@gmail.com do dnia 18.05.2016r. do
godz. 12.00.
4.  Weryfikacja  złożonych  dokumentów  pod  względem  formalnym  i  ich  ocena
merytoryczna  będzie  dokonana  przez  komisję  rekrutacyjną  projektu  w  dniu
19.05.2016r.
5.  O  zakwalifikowaniu  uczestników  do  projektu  będzie  decydować  spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo w naborze mają:
1. osoby będące w trudnej sytuacji materialnej,
2. osoby, które w sposób wyczerpujący uzasadnią chęci i potrzebę wzięcia udziału w
tym projekcie.
Przy  naborze  brane  będzie  miejsce  zamieszkania  kandydatów  na  beneficjentów
ostatecznych projektu (województwo) oraz ich stopień niepełnosprawności.
W przypadku większej liczby kandydatów na beneficjentów ostatecznych projektu
(powyżej 15 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa uczestników projektu. 
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6. Zgodnie z działaniami równościowymi, założonymi w projekcie zakłada się udział
dziewcząt/kobiet na poziomie 50%.
7.  Informacje  o  zakwalifikowaniu  się  do  uczestnictwa  w  projekcie  zostaną
wywieszone  na  tablicy  informacyjnej  w  biurze  projektu  w  dn,  20.05.2016r.
Kandydaci  na  uczestników  projektu  zostaną  poinformowani  telefonicznie  w  dn.
20.05.2016r. o zakwalifikowaniu się do projektu bądź niezakwalifikowaniu się do
projektu. 

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz
stosowania się do niego.
3.  Udział  w  projekcie  jest  bezpłatny  tj.  zakwaterowanie,  wyżywienie  (śniadania,
obiady, kolacje),  opieka  tyflopedagogiczna,  transport  z  miejsca  rozpoczynania  się
imprez  turystycznych,  wstępy/  atrakcje  przewidziane  w  programie  imprez
turystycznych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5.  Regulamin  projektu  dostępny  jest  biurze  projektu,  na  stronie  internetowej
www.spojrzenie.org.pl  oraz  może być  przesłany  pocztą  elektroniczną  na  życzenie
osób zainteresowanych.
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