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REGULAMIN 

rekrutacji beneficjentów projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. Projekt „Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie”, realizowany jest przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”; 

Działanie 7.2.„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; 7.2.1 

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” -

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu   zawartej z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie. 

2. Czas trwania projektu: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. 

3. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 30 osób z 

niepełnosprawnością mieszkających na terenie miasta Krosna oraz powiatów: krośnieńskiego, 

jasielskiego i brzozowskiego poprzez zatrudnienie ich w Zakładzie Aktywności Zawodowej do 30 

września 2015 r. 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Regulamin rekrutacyjny projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie”, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa zasady naboru, uczestnictwa  i rezygnacji z udziału w projekcie. 
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2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie” 

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Krośnie, 

b) Obszarze realizacji projektu – należy przez to rozumieć teren, na którym jest realizowany 

projekt, a który obejmuje powiaty : krośnieński, jasielski, brzozowski, M. Krosno. 

c) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału                      

w projekcie, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie wraz  z załącznikami, 

d) Zarządzie Koła PSOUU w Krośnie – należy przez to rozumieć Zarząd Koła Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie, 

e) Kierownik projektu – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą projektem, 

f) Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu pn. „Zakład Aktywizacji 

Zawodowej w Krośnie”, znajdujące się w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16,                           

Tel. 13/ 43 258 37 fax 13/ 43 271 16, www.zaz2krosno.psouu.org.pl,                                           

e-mail : zaz2krosno@psouu.org.pl  

§ 2 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki : 

a) są osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności (w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności                    

z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi) – weryfikacja 

na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

b) pozostają bez zatrudnienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia o statusie na rynku pracy, 

c) w wieku 16-64 lat – weryfikacja na podstawie oświadczenia o wieku oraz dowodu osobistego, 

http://www.zaz2krosno.psouu.org.pl/
mailto:zaz2krosno@psouu.org.pl
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d) zamieszkują teren jednego z powiatów: brzozowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego, Miasta 

Krosna – weryfikacja na podstawie oświadczenia   o zamieszkaniu, 

e) dobrowolnie deklarują wolę udziału w projekcie. 

2. Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane w procesie rekrutacji, które podpiszą 

Deklarację uczestnictwa w projekcie. Odmowa jej podpisania jest równoważna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

3. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie skierowana na badania lekarskie (lekarz 

medycyny pracy) oraz do pracy w ZAZ. W związku z tym, że uczestnictwo w projekcie jest 

równoznaczne z podjęciem zatrudnienia w ZAZ – osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, 

które nie otrzymają pozytywnej opinii lekarza medycyny pracy, zostaną automatycznie 

wykluczone z udziału w projekcie.  

§ 3 

Procedura rekrutacyjna 

1. Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Za rekrutację odpowiedzialny jest Kierownik projektu. 

3. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych będzie prowadzona w  czerwcu 2014 r. 

4. Grupę docelową projektu jest 30 osób z niepełnosprawnością, tj. 15 kobiet i 15 mężczyzn. 

5. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane w pierwszej kolejności osoby, które po 

spełnieniu kryteriów formalnych uzyskały najwyższą liczbę punktów za kryteria punktowe,                 

z zachowaniem proporcji udziału kobiet i mężczyzn oraz proporcji osób wg stopnia 

niepełnosprawności  (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych - liczba osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może 

być wyższa niż 35% ogółu zatrudnionych). 

6. Punktacja przyznawana za poszczególne kryteria formalne: 

a)  stopień niepełnosprawności: znaczny- 3 pkt., umiarkowany- 2 pkt . 
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b) wykształcenie: brak- 3 pkt., podstawowe/gimnazjalne- 2 pkt.,    średnie/ zawodowe- 1 pkt.                        

 § 4 

Dokumentacja rekrutacyjna 

1. W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą:  

- Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami - wypełniany jest przez osobę 

zainteresowaną uczestnictwem w projekcie, 

- Protokół z rekrutacji wraz z załącznikami, 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz załącznikami. 

2. Dokumentacja rekrutacyjna  będzie dostępna:  

- w biurze projektu,  

-  na stronie internetowej projektu : www.zaz2krosno.psouu.org.pl  

- na spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych i ich rodzin 

3. Wypełnione i podpisane (wraz z oświadczeniami) formularze należy do dnia    23 czerwca 2014 r. 

dostarczyć do biura projektu: 38-400  Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16. 

 

4. Po zakończeniu rekrutacji   dokonana zostanie  analiza zgłoszeń do projektu oraz przygotowana  

lista rankingowa. Następnie zostanie sporządzony protokół zawierający listę przyjętych osób, listę 

rezerwową oraz listę osób niezakwalifikowanych.  

5. Wyniki rekrutacji będą dostępne w biurze projektu i na stronie internetowej. 

6. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane osobiście (listownie lub telefonicznie)                   

o wynikach rekrutacji do dnia 26 czerwca 2014 r.  

7. W wyniku rekrutacji zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do udziału                     

w projekcie, lista osób rezerwowych oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału                          

w projekcie. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście 

rankingowej decyduje data złożenia formularz rekrutacyjnego. Wszystkie listy BO zostaną 

zatwierdzone przez Zarząd Koła PSOUU w Krośnie. 

http://www.zaz2krosno.psouu.org.pl/
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8. W razie problemów z naborem zostanie przeprowadzona kolejna kampania informacyjna                

i dodatkowy nabór. 

9. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej nie zostanie stworzona 30 

osobowa grupa osób wskutek rezygnacji niektórych z rekrutowanych osób na ich miejsce 

automatycznie zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z kolejno największą liczbą 

punktów. Taka sama procedura zostanie zastosowana w przypadku gdy uczestnik zrezygnuje               

z udziału w projekcie. 

10. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego beneficjenta będzie przechowywana                     

w osobnej teczce/skoroszycie i archiwizowana w biurze projektu. 

11. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych będzie kierownik projektu. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu ma prawo do : 

a) nieodpłatnego udziału w projekcie,  

b) zatrudnienia w ramach stosunku pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Krośnie                 

w okresie od dnia 1.07.2014 r. do dnia 30.09.2015 r., 

c) pobierania wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy, 

d) rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

e) udziału w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do : 

a) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Krośnie w okresie od dnia 

1.07.2014 r. do dnia 30.09.2015 r., 

b) udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym współpracy z instruktorami nauki zawodu             

i kierownikiem ZAZ oraz udziału w zajęciach indywidualnych i grupowych  z fizjoterapeutą                  

i psychologiem, 



                    
Człowiek – najlepsza inwestycja! 

 

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

c) współpracy z zespołem programowym przy tworzeniu i realizacji Indywidualnych Programów 

Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, 

d) udziału w zaproponowanych kursach i szkoleniach, mających na celu podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, 

e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu, 

f) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 6 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w czasie jego trwania (po otrzymaniu wsparcia) może 

nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia. 

2. W przypadku rezygnacji z winy beneficjenta lub nieusprawiedliwionej przyczyny uczestnik 

projektu może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w projekcie. 

3. W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Dla nowo przyjętej osoby zostanie stworzony 

indywidualny tok zajęć, by mogła jak najpełniej skorzystać z oferty projektu. 

4. Jeżeli uczestnik w trakcie realizacji projektu utraci ważność orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, umowa z uczestnikiem zostanie rozwiązana jako rezygnacja z winy 

Beneficjenta. 

§ 7 

Przepisy końcowe 

1. Informacja o projekcie będzie dostępna:  

- na stronie internetowej projektu,  

- na plakatach i ulotkach kolportowanych na terenie realizacji projektu, 
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- w instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz,  

- na spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych i ich rodzin. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają wniosek i umowa o 

dofinansowanie projektu, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 


