
Regulamin  uczestnictwa w projekcie:
„Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Podziałanie
9.1.5 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym –

konkurs”

§1

Warunki i Zasady Uczestnictwa

1. Liderem  projektu  jest   C.M.T.  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Jaworznie,  Partnerem  jest  Polskie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie.

2. Projekt  realizowany  jest  w  ramach  Poddziałania  9.1.5  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu

lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w

tym  z  autyzmem,  o  niskich  kwalifikacjach,   zamieszkujące  na  terenie  miasta  Jaworzna  

w rozumieniu przepisów KC.

4. Projekt realizowany jest w terminie: 01.07.2019r. – 30.06.2021r.

5. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie: 110 osób, w tym 58 kobiet i 52 mężczyzn.

6. Praktyki płatne będą realizowane w terminie 04.01.2021r. – 30.06.2021r.

7. Zakłada się udział 50% uczestników projektu w płatnych praktykach.

8. Rekrutacja  do  projektu  prowadzona  jest  przez  C.M.T.  do  momentu  zakwalifikowania   110

uczestników/uczestniczek spełniających kryteria rekrutacyjne.

9. Uczestnicy mogą wziąć udział w następujących formach wsparcia:

• Wielostronna diagnoza ON

• Doradztwo zawodowe

• Warsztaty:

- rękodzieło artystyczne,

- witraż i tkactwo ,

- grafiki tradycyjnej i papieroplastyka,

- garncarstwo i ceramika,

- malarsko-tapeciarskie- wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich,

- gospodarstwa domowego.
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• Zajęcia terapeutyczne:

- CHOREOTERAPIA zajęcia taneczne, terapia tańcem  i  ruchem,

- DOGOTERAPIA- rehabilitacja z asystą psa,

- ARTETERAPIA - forma psychoterapii z udziałem sztuki,

- BIBLIOTERAPIA - użycie materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej

- KINEZYTERAPIA  - leczenie ruchem

• Wyjazdowe warsztaty usamodzielniające

• Zajęcia adaptacyjno - integrujące typu Boccia

• Staże zawodowe

•  Kurs umiejętności komputerowych ECDL Base

• Piknik integracyjny

10. Dokumenty  rekrutacyjne  należy  dostarczyć  w terminie  wyznaczonym przez  C.M.T.  za  pomocą

poczty  e-mail,  poczty  tradycyjnej,  bądź  osobiście  do  biura  projektu  lub  na  spotkaniach

rekrutacyjnych.

§2

Zasady Rekrutacji

1. Rekrutacja  odbędzie  się  w  okresie  wyznaczonym  przez  C.M.T.  w  danym  roku  szkolnym,  

w którym będzie realizowany kurs lub praktyka zawodowa dla danej grupy uczestników.

2. Komisja rekrutacyjna w składzie:

a) Koordynator,

b) Specjalista ds. rekrutacji

odpowiedzialna  jest  za  nabór  uczestników projektu.  Kwalifikuje  ona  kandydatów na  podstawie

złożonych formularzy.

3. Kandydaci poddawani są ocenie na podstawie łącznie Kryteriów formalnych:

a) niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem 

b) o niskich kwalifikacjach, 

c) zamieszkała na terenie miasta Jaworzna w rozumieniu przepisów KC;

oraz  według następujących kryteriów dodatkowych:

a) osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym,  umiarkowanym lub  

z niepełnosprawnościami  sprzężonymi – 10 pkt. 
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b) mężczyźni - 3 pkt.

4. Po  analizie  formularzy  i  rozmowach  z  kandydatami  komisja  ogłasza  listę  zakwalifikowanych

uczestników oraz rezerwowych.

5. W  przypadku  gdy  kandydaci  uzyskają  tą  samą  liczbę  punktów  o  miejscu  na  liście

zakwalifikowanych decydować będzie kolejność składania zgłoszeń.

6. Uczestnicy którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną powiadomieni o wynikach

rekrutacji drogą pisemną oraz telefonicznie.

7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane będą o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub pocztą

e-mail.

8. Sprawy sporne rozstrzyga komisja rekrutacyjna.

§3

Rezygnacja z uczestnictwa i Rekrutacja uzupełniająca

1. Osoba znajdująca się na liście zakwalifikowanych w uzasadnionych przypadkach losowych może

zrezygnować z udziału w projekcie. Pisemną rezygnację przekazuje niezwłocznie do koordynatora

projektu.

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby znajdującej się na liście zakwalifikowanych

uczestników, w jej miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

3. W  przypadku  zbyt  małej  liczby  chętnych,  niezwłocznie  po  ogłoszeniu  wyników  rekrutacji

zasadniczej odbywa  się rekrutacja uzupełniająca.

4. W  rekrutacji  uzupełniającej  mogą  wziąć  udział  uczniowie,  którzy  nie  zgłosili  chęci  udziału

 w projekcie podczas rekrutacji zasadniczej.

5. Na liście  rezerwowej  sporządzonej  w trakcie  rekrutacji,  znajdą  się  jedynie  osoby,  które  złożyły

komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Regulamin opracowany przez

Koordynatora projektu

 wraz z komisją rekrutacyjną
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