
  
 

  

 
                      

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

"Wspólne kolędowanie” 

 

§1 

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

1. Projekt "Wspólne kolędowanie” (zwany dalej Projektem) współfinansowany jest przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej PFRON) 

w partnerstwie z Fundacją Pasje (zwanych dalej FP) w ramach umowy nr 

ZZB/000401/BF/D  z dnia 11 lipca 2016 r. zawartej na realizację zadania w ramach art. 

36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych – 24 konkurs. 

2. Projekt dotyczy realizacji celu programowego 3: wzrost aktywności osób 

niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, obejmującego zadanie: 9) 

organizowanie, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych, i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach. 

3. Projekt jest realizowany zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom 

pozarządowym przez PFRON oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów 

w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

4. W ramach prowadzonej w projekcie kampanii informacyjnej oraz w ramach 

prowadzonej rekrutacji i rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie 

stosowane będą zasady zawarte w Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON. 

5. Projekt realizowany jest od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

6. Projekt ma charakter ponadregionalny. 

7. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Pasje przy ul. Obozowej 62, 01-426 

Warszawa tel.: 22 836-23-64 e-mail: info@pasje.org.pl, 

8. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie pomiędzy Fundacją 

Pasje a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,   

9. Celem programowym projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych 

w różnych dziedzinach życia.   

10. Informacja o projekcie będzie dostępna: 

a) na stronie internetowej Fundacji Pasje: www.pasje.org.pl  

mailto:info@pasje.org.pl
file:///C:/Users/Gość/Dropbox/a%20projekty/Dokumenty%20do%20proejktu%20WSPÓLNE%20KOLĘDOWANIE/www.pasje.org.pl 
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b) w instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych, oraz na 

ich stronach internetowych.  

11. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru osób 

niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia do udziału w projekcie.  

 

§ 2 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie woj. mazowieckiego, 

zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.  

2. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci. Nabór do Projektu będzie 

miał charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała kolejność zgłoszeń 

w każdym województwie, sytuacja kandydata w tym zakres aktywności życiowej oraz 

posiadanie dokumentu stwierdzającego zakwalifikowanie do grupy osób 

niepełnosprawnych oraz deklaracja uczestnictwa ich opiekunów oraz osób z ich 

otoczenia, najbliższej rodziny. Aby zapewnić realizację celów dotyczących udziałów 

danej ilości osób niepełnosprawnych w tym dorosłych i dzieci oraz osób z ich rodzin, 

będzie prowadzona papierowa ewidencja zgłoszeń wszystkich osób. 

3. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości płci i równości szans - zgodnie 

z kryteriami przewidzianymi w projekcie. 

4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 

Projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników/czek Projektu prowadzi 

Koordynator  Projektu oraz Specjalista ds. organizacji spotkań. 

6. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w Projekcie odpowiedzialny jest 

Koordynator Projektu i wolontariusz: Specjalista ds. organizacji spotkań. 

7. Specjalista ds. organizacji spotkań zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej 

dokumentacji rekrutacyjnej oraz przygotowania raportu podsumowującego 

proces rekrutacji z zachowaniem polityki bezpieczeństwa.  

8. Przystąpienie Kandydata/tki do procesu rekrutacji jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

9. Kompletne i poprawne formularze zgłoszeniowe, zawierające również oświadczenia 

wprowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu. Zostanie też stworzona lista 

rezerwowa dla każdego województwa, oddzielna dla mazowieckiego, warmińsko-

mazurskiego i zachodniopomorskiego, obejmująca osoby niezakwalifikowane z powodu 

braku miejsc w pierwszym etapie projektu. 

10. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 
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a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem 

w Projekcie – formularz zgłoszeniowy  i oświadczenie dot. przetwarzania 

danych osobowych Uczestnika/czki oraz oświadczenie o wykorzystaniu 

wizerunku, 

b) weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, wybór osób, które zostaną 

zakwalifikowane do udziału w Projekcie, 

c) potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie przez osobę 

rekrutującą (ostatnia strona formularza zgłoszeniowego), 

d) złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie,  

e) sporządzenie listy Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu, 

f) sporządzenie rezerwowej listy Uczestników/czek. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikami/czkami są: 

Dorosłe osoby niepełnosprawne w wieku od 18 lat w liczbie 99 oraz 

niepełnosprawne dzieci w liczbie 18 osób, posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub inne równoważne zaświadczenie potwierdzające 

niepełnosprawność, a także osoby z otoczenia niepełnosprawnych, osoby z ich 

rodzin w liczbie 153 osoby. 

2. Rekrutacja uczestników jest prowadzona na terenie 3 województw natomiast 

wieczory wigilijne zostaną zorganizowanie w: 

 Warszawie - 90 osób 

 Orzyszu -   90 osób  

 Mielenie -   90 osób 

W założeniu na 90 osobową wigilię w danym województwie uczestnikami/czkami 

będzie 39 niepełnosprawnych (dorosłych i/lub dzieci) i 51 osób z ich 

otoczenia/ rodziny. 

3. W każdym województwie zostanie zrekrutowanych min. 110 osób z założeniem 

ze 20 znajdzie się na liście rezerwowej. 

4. Kandydat /ka zobowiązuje się do: 

a) wypełnienia formularza zgłoszeniowego (są dwie wersje formularza: 1) dla 

osoby z niepełnosprawnością, 2) dla osoby z otoczenia/ rodziny osoby 

z niepełnosprawnością). Zakwalifikowana osoba z niepełnosprawnością 

może w formularzu wskazać max. 3 osoby z jej otoczenia/ rodziny, które powinny 

wypełnić formularze zgłoszeniowe przeznaczone dla nich. Ponieważ liczba miejsc 
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jest ograniczona nie gwarantujemy, że każda wskazana przez osobę 

z niepełnosprawnością osoba z jej rodziny/ otoczenia zostanie 

zakwalifikowana. Osoba z niepełnosprawnością wskazuje w swoim formularzu 

minimum 1 osobę z otoczenia/ rodziny, która wypełnia formularz 

zgłoszeniowy. Pierwsza wskazana osoba z otoczenia/ rodziny (jeśli dopełni 

wymogów rekrutacyjnych) zostanie zakwalifikowana. Każda kolejna wskazana 

osoba również ma szansę zostać zakwalifikowana jednakże nie ma gwarancji na 

uczestnictwo w projekcie. 

b) podpisania oświadczeń Uczestnika/czki Projektu, 

c) okazania do wglądu  dokumentów uprawniających do uczestnictwa 

w Projekcie (potwierdzenie przez osobę rekrutującą na ostatniej stronie 

formularza zgłoszeniowego) – np. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i/lub 

orzeczenie ZUS, dowód osobisty 

d) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

e) Dokumenty wymienione w podpunktach a. b. c. d. należy podpisać własnoręcznie  

f) i przekazać do biura FP 

5. W przypadku osób niepełnosprawnych, które posiadają  prawomocne orzeczenie sądu 

o ubezwłasnowolnieniu, na dokumentach projektowych przeznaczonych dla 

Uczestnika/czki, podpisuje się opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy, 

z zaznaczeniem, że działa, jako opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.  

6. Kandydat/tka ma obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale we 

wszystkich projektach realizowanych przez PFRON (informacja uzyskana od 

kandydatów/tek projektu podczas rekrutacji). 

7. Osoba zrekrutowana do projektu „Wspólne kolędowanie” nie może równolegle 

zostać/być Beneficjentem innego projektu systemowego realizowanego w tym samym 

okresie przez PFRON (oświadczenie złożone w formularzu zgłoszeniowym oraz 

deklaracji uczestnictwa). 

 

§ 4 

Prawa Uczestnika /Uczestniczki Projektu 

Każdy/a Uczestnik/czka ma prawo do: 

a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym 

Projekcie, 

b) otrzymania zaproszenia i paczki (117 osób z niepełnosprawnościami), 

c) otrzymania cateringu (270 osób uczestników projektu), 
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d) uczestniczenia w 3 godzinnym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym 

w Warszawie, Mielnie lub Orzyszu uatrakcyjnionym wspólnym śpiewaniem 

kolęd udziałem Mikołaja i elfa oraz osoby śpiewającej kolędy oraz 

uatrakcyjnionym opowieściami wigilijnymi (270 osób uczestników 

projektu). 

 

§ 5 

Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu 

Każdy/a Uczestnik/czka zobowiązuje się do: 

a) przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających 

niepełnosprawność, oraz w przypadku osób z otoczenia, rodziny osoby 

niepełnosprawnej do wglądu dowodu tożsamości. 

b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu 

własnoręcznym podpisem na deklaracji uczestnictwa w Projekcie. W przypadku 

osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa 

przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny (w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest posiadanie 

orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu), 

c) podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza 

zgłoszeniowego oraz oświadczeń Uczestnika/czki Projektu/ wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (w 

przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej 

imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny), 

d) uczestniczenia w proponowanym przez organizatora spotkaniu wigilijnym, 

e) po zakwalifikowaniu uiszcza opłatę za uczestnictwo w wieczorze wigilijnym (wkład 

własny do projektu) w wysokości 5 zł (za osobę) na konto projektu „Wspólne 

kolędowanie”, które jest dedykowane do rozliczeń w ramach tego projektu. Nr konta: 

MBank 31 1140 2004 0000 3502 7555 1825 (wpłaty dokonujemy dopiero po 

zakwalifikowaniu, a po dokonaniu przelewu należy dostarczyć do biura projektu 

potwierdzenie jego dokonania) lub gotówką w biurze projektu (osoba 

wpłacająca dostanie potwierdzenie uiszczenia wpłaty „Kasa Przyjęła”). 

f) udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po 

zakończeniu spotkań wigilijnych, 

g) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w Projekcie, 
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§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/czka, zobowiązany/a jest 

do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji 

(w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej 

imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny).  

2. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej rezygnacji, dokonanej minimum dwa 

tygodnie przed spotkaniem wigilijnym, na które został zrekrutowany 

uczestnik/czka należy się zwrot wpłaconego wkładu własnego do projektu. 

 

 

§ 7 

Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej 

1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie Realizator Projektu ma obowiązek 

założenia teczek/ skoroszytów imiennych dla każdego Uczestnika/czki Projektu. 

2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika/czki Projektu będzie 

przechowywana u Realizatora w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, 

z zachowaniem środków bezpieczeństwa uwzględnionych w Polityce bezpieczeństwa.  

3. Po zakończeniu realizacji Projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje w biurze 

projektu przez okres, wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie, następnie 

ulegnie archiwizacji. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Fundacji 

Pasje  

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania (tj. 1.10.2016 – 31.12.2016 r.) 

projektu. 

3. Regulamin może ulec zmianie. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze Projektu i na stronie internetowej 

www.pasje.org.pl 

 

Prezes Fundacji Pasje 

Marek Adamusiński 

 

 

http://www.pasje.org.pl/

