załącznik nr 4

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1 Informacje o programie
1. Projekt Młodzi Niepełnosprawni-sprawni

z Fundacją PZU finansowany ze środków PZU

realizowany jest przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do Celu
w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej ul.

Swobodna 59.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa
Niepełnosprawni-sprawni z Fundacją PZU.

w projekcie

Młodzi

2. Nabór jest prowadzony w terminie 15.10.18-05.11.18;
3. Ocena kwalifikowalności danego uczestnika Programu dokonana
Koordynatora Projektu;

zespół powołany przez

4. Osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione będą warunki uczestnictwa w
Projekcie, a jej dane umieszczone w dokumentacji Projektu.
§ 3 Zakres wsparcia
1. Program obejmuje następujące formy wsparcia dla Uczestników Projektu:
a. wskazywanie i organizowanie właściwych dla uczestnika i jego rodziny form kompleksowej,
specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej.
§ 4 Rekrutacja
1. Program kierowany jest osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkujących na terenie miejscowości do 30 tys.
mieszkańców.
2. Rekrutacja trwa 15.10.18-05.11.18..; kolejność i zakwalifikowanie się do programu weryfikowane
jest przez Zespół powołany przez Koordynatora Projektu
3. Realizacja wsparcia/zajęć odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Swobodna 59, 41-303
Dąbrowa Górnicza
4. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z Deklaracji Uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Wniosek kwalifikacji do Programu
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika Programu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku/
wykorzystanie wizerunku
Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 5 – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności
(oryginał lub kserokopia)

5. Szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie i we wsparciu, (rodzaj
przyznanego wsparcia) przekazywany będzie osobiście rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka
zakwalifikowanego do Programu.
6. Zgłoszenia do Programu można składać w siedzibie placówki: Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa
Górnicza.
§ 5 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a. udziału w formach wsparcia w Programie do których został zakwalifikowany/skierowany.
Dowodem uczestnictwa jest każdorazowe osobiste złożenie przez Uczestnika (rodzica/prawnego
opiekuna) podpisu na listach obecności;
b. Warunkiem utrzymania statusu osoby zaliczonej do Projektu jest jego udział w co najmniej 80%
zajęć organizowanych w ramach wsparcia. Absencja na zajęciach zostanie dokumentowana i będzie
podstawą do wyłączenia z udziału w Programie;
c. udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Projektu, zgodnie ze wzorem
oświadczenia w tym zakresie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Projekcie;
d. bieżącego informowania o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na udział
i kwalifikowalność w Projekcie;
e. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników
w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu, odpowiednich do
stosowania przepisów KC oraz zasad współżycia społecznego.
2. Uczestnik Projektu ma prawo do :
a. udziału we wszystkich formach przydzielonego wsparcia w Projekcie
b. otrzymania informacji o Projekcie;
c. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia przewidzianych w Projekcie;
d. możliwości osobistego kontaktu z Kadrą Programu przez okres trwania Projektu.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 roku;
2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje
Realizator Projektu Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Swobodna 59,
41-303 Dąbrowa Górnicza.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i go akceptuję:

…………………………….. …………………………………...........…
Miejscowość i Data Czytelny Podpis rodzica/prawnego opiekuna

