
                                                           

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

p.n. „Start 3 – indywidualne zajęcia usamodzielniające”, współfinansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest od dnia 06 maja 2016r. do 31 marca 2018r.

Informacje ogólne
1.Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  rekrutacji  do  projektu  „Start  3  –
indywidualne  zajęcia  usamodzielniające”,  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 "Start  3  -  indywidualne  zajęcia  usamodzielniające"  jest
zwiększenie  samodzielności  18  niewidomych  i  słabo  widzących  beneficjentów
ostatecznych projektu.

III. Zakres wsparcia

Głównym  założeniem  projektu  jest  przeprowadzenie  w  sposób  ciągły  (2  lata
oddziaływań)  indywidualnych  zajęć  usamodzielniających.  W  okresie  VI.2016r.  -
III.2017r.  planuje  się  przeprowadzenie  1692  godzin  indywidualnych  zajęć
usamodzielniających,  średnio  z  jednym  beneficjentem  ostatecznym  projektu
zrealizowanych zostanie 94 godziny zajęć usamodzielniających. Natomiast w okresie
IV.2017r. - III.2018r. planuje się przeprowadzenie 1440 godzin zajęć indywidualnych.
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IV. Kryteria uczestnictwa

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby niepełnosprawne w wieku 6-24 lata z orzeczoną
niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku, nie biorące udział w 2016r. w innych
projektach  dofinansowanych  ze  środków PFRON – cel  programowy nr  2,  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 27.05.2016r. do
godz. 12.00.
4.  Kandydaci  na  uczestników  projektu  lub  ich  opiekunowie  prawni  zostaną
poinformowani telefonicznie w dn. 27.05.2016r. o zaproszeniu na rekrutację, która
odbędzie  się  w  dniu  30.05.2016r.  o  godz.10,  w  Łodzi  przy  ul.  Dziewanny  24  i
dokonana będzie przez komisję rekrutacyjną projektu. 
5. Oceny kandydatów na beneficjentów ostatecznych dokona komisja rekrutacyjna
złożona z osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć (tyflopedagogów i psychologa),
w  oparciu  o  wywiad  swobodny  z  kandydatem  na  beneficjenta  ostatecznego  (ze
szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  potrzeby  w  zakresie  jego  usamodzielniania)
i analizę dokumentacji (m.in. medycznej i szkolnej) kandydatów na beneficjentów
ostatecznych. 
W przypadku większej  liczby kandydatów na beneficjentów ostatecznych projektu
(powyżej 18 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa uczestników projektu. 
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,  31.05.2016r.
Kandydaci  na  uczestników  projektu  zostaną  poinformowani  telefonicznie  w  dn.
31.05.2016r. o zakwalifikowaniu się do projektu bądź niezakwalifikowaniu się do
projektu. 

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
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2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz
stosowania się do niego.
3.  Udział  w  projekcie  jest  bezpłatny  tj.  udział  w  zajęciach  usamodzielniających
(nauka  pisma  brajla,  orientacja  przestrzenna,  rehabilitacja  wzroku,  wsparcie
psychologiczne,  terapia  pedagogiczna,  elementy  gospodarstwa  domowego,  trening
funkcjonowania codziennego, zajęcia komputerowe specjalistyczne).
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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