REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Część I Regulaminu – Informacje o projekcie
§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie „Pomagamy na niebiesko”
nr wniosku RPPM.06.02.02-22-0044/17, realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 06. Integracja,
Działanie: 06.02 Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój usług społecznych.
2. Projekt polegać będzie na zwiększeniu ilości wsparcia dla wychowanków ośrodka poprzez
wprowadzenie zajęć w placówce wsparcia dziennego w formule specjalistycznej, szerokie
doposażenie placówki, dokształcenie rodziców, wsparcie rodziców w terapii i wychowaniu.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018r. do 31.05.2020r. zgodnie z harmonogramem
realizacji projektu.
4. Projekt zakłada udział 28 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu zamieszkujących na terenie powiatów: malborskiego, sztumskiego, gminy: Tczew i gminy
Nowy Dwór Gdański
5.Ostateczna liczba osób zakwalifikowanych do projektu może ulec zmianie w związku z możliwością
dokonania zmian w Projekcie i aktywizacją dodatkowej grupy osób w ramach pozyskanych w trakcie
wdrażania projektu oszczędności. Zmiana taka nie wymaga aktualizacji Regulaminu.
. Realizatorem Projektu są:
- Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego., z siedzibą przy ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork
zwany Liderem projektu,
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul.
Jagiellońska 79/82, , 82-200 Malbork zwany Partnerem projektu.
9. Informacje o projekcie można znaleźć w biurze Lidera przy ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork,
biurze partnera przy Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork, pod nr tel. 535924860, na stronie
internetowej http://www.autyzm.malbork.edu.pl/ , www.pomagamynaniebiesko.pl
§ 2 Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Pomagamy na niebiesko” nr wniosku
RPPM.06.02.02-22-0044/17, realizowany w ramach 06. Integracja, Działanie: 06.02 Usługi
społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
1) Lider projektu, Beneficjent – Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego
2) Partner projektu – Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z
Autyzmem
3) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na
rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań
podjętych przez zamawiającego w projekcie realizowanym w ramach RPO WP.
4) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, którą opiekun prawny/rodzic zamierza
zgłosić do udziału w projekcie i złoży dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji,
wskazane w niniejszym Regulaminie.
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5) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć kandydata, który został zakwalifikowany do
Projektu „Pomagamy na niebiesko”, spełnia warunki udziału w projekcie określone w § 4
i skorzysta co najmniej z jednej z form wsparcia zaproponowanej w Projekcie.
6) Osobach z niepełnosprawnościami – należy przez to rozumieć osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr. 231, poz.1375).
7) Osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – należy przez to rozumieć osoby dla której
orzeczono niepełnosprawność w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu
8) Dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć dokumenty, o których mowa
w § 4 niniejszego Regulaminu.
9) Dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie - należy przez to rozumieć dzień podpisania przez strony:
uczestnika projektu/przedstawiciela ustawowego oraz Partnera lub Lidera deklaracji uczestnictwa
w projekcie i udzielenie pierwszej formy wsparcia.
10) Biurze Lidera projektu – należy przez to rozumieć biuro przy ul. Głowackiego 111, 82-200
Malbork.
11) Biurze Partnera Projektu – należy przez to rozumieć biuro, przy ul. Jagiellońska 79/82, 82-200
Malbork,
12) Miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.
13) Stronie
internetowej
Projektu
–
należy
przez
http://www.autyzm.malbork.edu.pl/ ; www.pomagamynaniebiesko.pl

to

rozumieć

stronę

14) Osoba pracująca - przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną wykonującą pracę, w tym:
osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę, osobę zatrudnioną na podstawie przepisów prawa cywilnego
(umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej), - osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą.
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Część II Regulaminu – Rodzaje wsparcia
§3
Zakres wsparcia projektu
1. Projekt zakłada następujące wsparcie dla uczestników projektu:
a) Udział w zajęciach świetlicowych grupowych w ramach otwartego w ramach projektu
placówki wsparcia dziennego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
b) Specjalistyczne konsultacje zewnętrzne – zgodnie z indywidualnym planem i potrzebami
uczestnika projektu
c)

Udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych– zgodnie z indywidualnym planem i
potrzebami uczestnika projektu

d) Wsparcie dla rodziców /opiekunów prawnych


Szkolenia PECES – dla 4 rodziców/opiekunów posiadających dziecko z problemami w
komunikowaniu się



Szkolenie „Strategia zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – dla 28
rodziców/opiekunów



Punkt wsparcia dla rodziców opiekunów

2. Zakres wparcia dobierany jest indywidualnie dla każdego uczestnika.
3. Wsparcie w ramach projektu oferowane będzie sukcesywnie w zależności od bieżących
możliwości placówki wsparcia dziennego.
4. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem dlatego też dzieci z ośrodka będą przyjmowane do projektu
priorytetowo.
Część III Regulaminu – Kto może wziąć udział w projekcie
§4
Warunki uczestnictwa w projekcie i dokumenty rekrutacyjne
1. Udział we wskazanych przez wszystkich formach wsparcia przez Uczestnika projektu jest
obowiązkowy.
2. Każda nieobecność powinna być indywidualnie usprawiedliwiana na piśmie
3. Grupę docelową projektu stanowi 28 dzieci / młodzieży w wieku od 3 do 18lat (100% uczestników)
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zamieszkujących na terenie powiatów: malborskiego,
sztumskiego, gminy: Tczew i gminy Nowy Dwór Gdański. Ze wsparcia w ramach projektu będzie
można korzystać tylko do ukończenia 18 roku życia. Przypadki uczestników projektu, którzy ukończą
18lat w trakcie realizacji projektu będą rozpatrywane indywidualnie.
4. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają dzieci/młodzież w stosunku do których zespoły
orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wydały orzeczenie do kształcenia
specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną: upośledzenie umysłowe i autyzm
5. Priorytetowo będą również traktowane dzieci dojeżdżające oraz dzieci rodziców pracujących.
6. Rekrutacja do udziału w projekcie realizowana przez Lidera i Partnera projektu ma charakter
otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria grupy docelowej.
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7 Nabory w ramach rekrutacji będą każdorazowo ogłaszane przez Parterów Projektu na ich stronach
internetowych.
8. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie niżej wymienionych dokumentów:
8.1.Dokumenty wymagane w ramach projektu:
8.1.1 na etapie rekrutacji:
Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z
załącznikami:
 Kopia aktualnego zaświadczenia o niepełnosprawności
i/lub
 Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

8.1.2 po zakwalifikowaniu do projektu:
a) Deklaracja udziału w projekcie – załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie
b) Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - załącznik nr 3 do
regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
c) Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” - załącznik nr 4 do
regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
d) Formularz zgłoszeniowy do udziału w zajęciach grupowych w placówce wsparcia dziennego
przy Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z
Autyzmem - załącznik nr 7 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
8.1.3 w trakcie realizacji projektu:
Inne dane/zgłoszenia niezbędne do o do oferowania wsparcia rodzinom uczestników projektu
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Część IV Regulaminu – Zasady rekrutacji do projektu
§5
Rekrutacja uczestników
1. Rekrutacja do projektu będzie zgodna z kryterium horyzontalnym równych szans – język wrażliwy
na płeć, brak dyskryminacji udziału mniejszości płci oraz osób niepełnosprawnych.
2. Beneficjent oraz Partner zastrzegają sobie możliwość przyjmowania uczestników do projektu w
kilku odrębnych naborach. W każdym naborze ograniczają liczbę przyjmowanych uczestników
projektu.
3. Uczestnicy będą przyjmowani do projektu na okres:
Od XI.2018-do 06.2019 ( z możliwością przedłużenia do 05.2020)
Od IX.2019 do 05.2020.
W przypadku uczestników kończących 18lat w trakcie realizacji projektu ich udział w projekcie
będzie uzgadniany indywidualnie z kadra projektu
4. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostaną utworzone listy rezerwowe.
5. W sytuacji mniejszej liczby zgłoszeń zostanie zrealizowana dodatkowa kampania promocyjno –
informacyjna.
6.Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje kadra Lidera i/lub Partnera projektu, której
decyzja jest ostateczna i wiążąca.
7.Wsparcie w ramach projektu przydzielane będzie sukcesywnie.
8. Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwało, aż do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do daty
zakończenia realizacji projektu.
9. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie podczas jego realizacji przedstawiciel ustawowy
uczestnika projektu zobowiązuje się do uregulowania wszystkich opłat wynikających z kosztorysu
projektu, o które zostanie ograniczone dofinansowanie projektu w związku z tą rezygnacją.
10. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, na
pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego. Uzasadnione przypadki, o których mowa w niniejszym
punkcie, mogą wynikać z działania siły wyższej, ważnych przyczyn osobistych (losowych) bądź
przyczyn natury zdrowotnej całkowicie uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia
przewidzianego w projekcie. Przyczyny te z zasady nie mogą być znane przedstawicielowi
ustawowemu w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie
11. O przyjęciu do projektu decydować będą wyniki rekrutacji formalnej i merytorycznej.
12. Do projektu formalnie zostaną zakwalifikowani Uczestnicy spełniający kryteria grupy docelowej,
którzy poprawnie wypełnili i dostarczyli wszystkie dokumenty rekrutacyjne do biura projektu Lidera
bądź Partnera. (zgodnie z karta kryteriów formalnych)
13. Po zakwalifikowaniu formularza rekrutacyjnego pod względem formalnym zostanie on przekazany
do oceny merytorycznej
14 Kryteria oceny merytorycznej:
Kryteria
Posiadanie upośledzenia
umysłowego
Zamieszkanie poza miastem
Malbork
Obydwoje rodziców/prawnych
opiekunów pracuje
Szczególna sytuacja rodziny

Punktacja
maxymalna
10pkt
2,5pkt
2,5pkt
5pkt

15. W wyniku oceny merytorycznej (zgodnie z kartą oceny merytorycznej) powstanie lista
rankingowa. Do projektu będą przyjmowane osoby z największą ilością punktów.
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16. W razie małej ilości zgłoszeń Lider projektu może zadecydować o odejściu od kryterium
„Szczególna sytuacja rodziny”
17. Przedstawiciel ustawowy uczestnik projektu zobowiązuje się w szczególności do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień,
b) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęciach
c) Informowanie o planowanych nieobecnościach dziecka
d) Informowania o nagłych nieobecnościach dziecka przed rozpoczęciem zajęć
e) Przyprowadzania i odbierania dzieci
f) Przekazywania informacji nauczycielowi prowadzącemu dotyczących rozwoju dziecka oraz stanu
jego zdrowia.
g) Uczestnictwo w zajęciach przewidzianych w ramach projektu
h) Respektowania zaleceń nauczycieli dotyczących pracy z dzieckiem
i) usprawiedliwiania swojej nieobecności,
j) wypełniania ankiet monitoringowych,
k) natychmiastowego, pisemnego informowania Lidera bądź Partnera o zmianie jakichkolwiek danych
osobowych oraz o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,

Część V Regulaminu – Warunki realizacji zajęć
§6
Organizacja zajęć
1. Zajęcia dla uczestników projektu odbywać się będą w siedzibie Specjalnego Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul. Jagiellońska 79/82, , 82-200
Malbork
2. Zajęcia dla przedstawicieli ustawowych odbywać się będą w siedzibie Specjalnego Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul. Jagiellońska 79/82, , 82-200
Malbork lub w siedzibie Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Głowackiego 111, 82-200
Malbork.
3. Uczestnik projektu uczestniczy w zajęciach zgodnie z przekazanym harmonogramem.
4. Każdy z uczestników będzie mógł uczestniczyć w zajęciach grupowych w placówce wsparcia
dziennego w następujących godzinach:
a) od 8.00 do 9.00
lub
b) od 14.00 do 16.00
lub
c) od 8.00 do 9.00 oraz od 14.00 do 16.00

5. Zasady funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określone są w Regulaminie placówki
wsparcia dziennego przy Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i
Młodzieży z Autyzmem, który na potrzeby niniejszego projektu stanowić będzie załącznik nr 6 do
niniejszego Regulaminu.
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Część VI Regulaminu – Postanowienia końcowe
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.10.2018 roku. Regulamin jest dostępny w biurze projektu
oraz na stronie internetowej Partnera - http://www.autyzm.malbork.edu.pl.
2. Lider projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz związane z jego interpretacją rozstrzygane
są przez Lidera Projektu.
4. Lider projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym Regulaminie spowodowane
zmianami w dokumentach programowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz przepisach prawa dotyczącymi realizacji projektu.
Załączniki:
1. Formularz rekrutacyjny do projektu „Pomagamy na niebiesko”- załącznik nr 1 do
regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
2. Deklaracja udziału w projekcie -załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 20142020” - załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
4. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” - załącznik nr 4
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
5. Regulamin funkcjonowania placówki wsparcia dziennego przy Specjalnym Ośrodku
Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem załącznik nr 5
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Projekt „Pomagamy na niebiesko”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt „Pomagamy na niebiesko”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

