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I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w 

projekcie pn. „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”. 

Realizatorem projektu jest Fundacja edukacyjno – sportowa reGeneracja, 

Pawłowo 18, 06-461 Regimin. 

2. Zadanie publiczne „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” 

sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa 

Mazowieckiego 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 26.07.2022r. do 15.12.2022r. 

 

 

II. Definicje 

Projekt/zadanie publiczne – oznacza to projekt pt. „Zawodowa reGeneracja 

osób z niepełnosprawnościami” sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem 

Województwa Mazowieckiego 

Uczestnik projektu – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie 

określone w części IV niniejszego Regulaminu zamieszkała na terenie terytorium 

jednego z powiatów: ciechanowskiego, przasnyskiego i żuromińskiego. 

Realizator projektu – Fundacja edukacyjno – sportowa reGeneracja. 

Beneficjent/Koordynator - Fundacja edukacyjno – sportowa reGeneracja. 

Biuro projektu – znajduje się przy ul. Krótkiej 11, 06-400 Ciechanów 

 

III. Cele projektu „Zawodowa reGeneracja osób z 

niepełnosprawnościami”. 

 

 Cel ogólny projektu: 

Celem głównym realizacji zadania publicznego jest włączanie osób z 

niepełnosprawnościami w rynek pracy zamieszkujących tereny 3 powiatów  
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województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, przasnyskiego oraz żuromińskiego, 

poprzez doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu 

drogi życiowej i zawodowej, indywidualne spotkania z job coachingu, 

przeprowadzenie warsztatów aktywizujących a także prowadzenie pośrednictwa 

pracy, które mają przygotować uczestników do aktywnego poszukiwania pracy i 

utrzymania w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

 Poszczególne działania w ramach projektu „Zawodowa reGeneracja osób 

z niepełnosprawnościami”: 

 

1. Promocja i rekrutacja 

Promocja odbywać się będzie poprzez kilka kanałów komunikacyjnych – informacje o 

trwającym naborze będą widnieć na stronie internetowej Fundacji oraz na 

fundacyjnymFacebook'u i Instagramie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na  

stronie internetowej Fundacji, która jest dostępna cyfrowo, zgodnie ze standardem 

WCAG 2.1. 

2.  Opracowanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej. Celem 

realizacji zadania jest diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu, analiza 

indywidualnych preferencji i predyspozycji zawodowych jak również ustalenie 

obszarów do rozwoju w kontekście przeprowadzonej diagnozy dla każdego 

uczestnika opracowany zostanie indywidualny plan drogi życiowej i zawodowej 

zawierających ścieżkę reintegracji zawodowej służącej wejściu na rynek pracy.  

Dla zminimalizowania barier w dotarciu na miejsce spotkania będą one organizowane 

w gminie, w której zamieszkuje dana osoba, zaś w przypadku trudności w dotarciu 

na spotkanie doradca spotka się z uczestnikiem online (za pośrednictwem platformy 

clickmeeting lub w ramach videorozmowy na fb) lub zapewniony mu zostanie dojazd 

na miejsce spotkania w ramach delegacji specjalisty ds. animacji. W zależności od 
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trudności w komunikowaniu danego uczestnika sposób informowania go o wsparciu 

przyjmie formę kontaktu telefonicznego bądź mailowego zgodnie z określonymi 

preferencjami. Przed spotkaniem z doradcą zawodowym każdy uczestnik zostanie 

poinformowany przez pracownika organizacji o rozkładzie pomieszczeń w lokalu, tzn. 

gdzie znajduje się toaleta, miejsce, w którym będzie odbywało się indywidualne 

spotkanie z doradcą zawodowym. 

Liczba godzin zrealizowanego wsparcia doradczego: 30 x 2h/uczestnika=60 godzin 

 

3. Warsztaty Aktywizujące – Celem realizacji zadania jest przekazanie 

uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności służących zwiększaniu ich 

skuteczności w pozyskiwaniu zatrudnienia. Czterodniowy warsztat obejmował będzie 

zagadnienia z zakresu: 

1. Autoprezentacja (10h): 

2. Nowoczesne metody poszukiwania pracy (10h) 

Liczba grup szkoleniowych:3 

Liczba uczestników jednego warsztatu: 10 

Liczba godzin jednego warsztatu: 5 godzin(4 dni x 5 godzin = 20h) 

 

Celem zapewnienia odpowiednich standardów dostępności zastosowany zostanie 

szereg działań gwarantujących zminimalizowanie ewentualnych barier dla 

uczestników. 

1. W zależności od trudności w komunikowaniu danego uczestnika sposób 

informowania go o wsparciu przyjmie formę kontaktu telefonicznego bądź mailowego 

zgodnie z określonymi preferencjami. 

2. Dla zminimalizowania barier w dotarciu na miejsce spotkania będą one 

organizowane w gminie, w której zamieszkuje dana osoba, w razie problemów w 

dotarciu na warsztat uczestnikom zapewniony zostanie dojazd. 

3. Treści warsztatów dostosowane zostaną do możliwości poznawczych grupy.  
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4. Job coaching - Celem tej formy wsparcia jest bowiem nie tylko podjęcie ale 

również utrzymanie zatrudnienia. Celem zadania jest zapewnienie stałego i 

systematycznego wsparcia uczestnikom w wejściu na rynek pracy poprzez regularny 

kontakt z job-coachem wspierających proces aktywizacji zawodowej uczestników. 

Łącznie w ramach zadania zrealizowane zostanie 180 godzin wsparcia 

indywidualnego (30 uczestników x 2 godziny/miesiąc x 3 miesiące). 

Celem zapewnienia odpowiednich standardów dostępności zastosowany zostanie 

szereg działań gwarantujących zminimalizowanie ewentualnych barier dla 

uczestników.  

1. W zależności od trudności w komunikowaniu oraz preferencji danego uczestnika 

sposób kontaktu przyjmie preferowaną przez niego formę: online, kontakt 

telefoniczny, kontakt osobisty. 

2. Job-coach w przypadku kontaktu Osobistego będzie docierał w miejsce dogodne 

dla uczestnika. 

3. Wszelkie materiały przygotowywane dla uczestnika będą spełniały kryteria 

dostępności. 

 

5. Pośrednictwo pracy - Celem zadania jest zapewnienie stałych usług 

pośrednictwa pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami służących wprowadzeniu 

uczestników na rynek pracy jak również włączaniu lokalnych pracodawców w proces 

reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 

Łącznie w ramach zadania zrealizowane zostanie 180 godzin wsparcia 

indywidualnego (30 uczestników x 2 godziny/miesiąc x 3 miesiące). 

 

4. Upowszechnianie rezultatów: 

Realizacja oferty przyczyni się do włączenia min. 20% grupy docelowej w 

rynek pracy poprzez: podjęcie zatrudnienia (w ramach umów cywilnoprawnych lub 

umów o prace), założenia działalności gospodarczych. Reszta uczestników podejmie 

się poszukiwania pracy.  
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IV. Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami, które nie są 

uczestnikami: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, 

dziennym placówek wsparcia oraz niebędący mieszkańcami domów pomocy 

społecznej oraz całodobowych placówek wsparcia. Osoby te zamieszkują tereny gmin 

wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich trzech powiatów województwa mazowieckiego, 

tj. ciechanowskiego, przasnyskiego oraz żuromińskiego. Uczestnikami projektu mogą 

być osoby w wieku produkcyjnym, tj. 18-64 lata. 

 

V. Rekrutacja 

 

1. Etapy rekrutacji 

Rekrutacja otwarta, jednoetapowa (lipiec-sierpień 2022), prowadzona przez 

Realizatora projektu. W celu rekrutacji w mediach społecznościowych oraz na 

stronie internetowej fundacja przeprowadzona zostanie akcja promocyjna 

projektu, do promocji zaangażowane zostaną również lokalne organizacje. 

2. Zasady rekrutacji 

a. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o pobranie, wypełnienie 

i odręczne podpisanie Formularza rekrutacyjnego, będącego jednocześnie 

deklaracją uczestnictwa w projekcie. 

b. Kryteria formalne: 

- adres zamieszkania na terenie powiatów objętych projektem, 

- adres zamieszkania na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, 

- orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność osoby w rodzinie (orzeczenie o 

niepełnosprawności/Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o 

niepełnosprawności). 
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- nieuczestniczenie w: warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach 

samopomocy, dziennych placówkach wsparcia oraz niebycie mieszkańcem domu 

pomocy społecznej oraz całodobowej placówki wsparcia. 

 

Ocena formalna 1/0 – spełnia/nie spełnia. 

 

c. Zgłoszenia przyjmujemy w następujących formach: 

a. Osobiście w Biurze projektu w Fundacji edukacyjno-sportowej 

reGeneracja, przy ul. Krótkiej 11 w Ciechanowie (biuro jest czynne w 

godz. 08.00-15.30) lub  

b. W formie wypełnionego skanu, który należy przesłań na adres e-mailowy: 

biuro@regeneracja.org.pl do dnia 31.08.2022r. 

c. Telefonicznie pod numerem telefonu 780 073 252. 

d. Za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu 780 073 252. 

e. Za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej 

www.regeneracja.org.pl w zakładce „Projekty aktualnie realizowane”, 

następnie „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” oraz w 

social-mediach. 

d. Kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w 

przypadku stwierdzenia uchybień formalnych i jest zobowiązany do 

każdorazowego uzupełnienia braków w dokumentacji. 

e. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie:  

- przynależność do grupy docelowej,  

- wypełniona i kompletna dokumentacja. 

f. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną powiadomione o tym fakcie 

telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub drogą e-mailową. 

g. W przypadku większej liczby chętnych osób utworzona zostanie lista rezerwowa. 

h. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby 

zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej. 

i. Realizator Projektu, może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin 

rekrutacji oraz składania dokumentów. 
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VI. Prawa i obowiązki uczestników projektu 

 

1.  Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a. Otrzymania wyczerpującej informacji dotyczącej projektu pt. „Zawodowa 

reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” i dostępnych w jego ramach form 

wsparcia. 

b. Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych 

w projekcie. 

c. Zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty. 

d. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu. 

 

2.  Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 

a. Zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

b. Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach 

dotyczących procesów rekrutacji. 

c. Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, o które zostanie poproszony 

przez Realizatora projektu. 

d. Wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów dokumentujących 

związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji 

projektu. 

e. Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności. 

f. Dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne. 

g. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie do poinformowania 

Realizatora projektu w formie pisemnej wskazując przyczynę. 

h. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział w projekcie. 
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i. Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia realizowanych w 

ramach projektu.  

 

 

 

 

j. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do 

poinformowania telefonicznie, poprzez SMS bądź osobiście Realizatora projektu 

o planowanej nieobecności. 

 

3.  Zasady rezygnacji z projektu: 

a. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, po złożeniu 

w biurze projektu pisemnego oświadczenia ze wskazaniem przyczyny. 

b. Realizator projektu zastrzegają sobie prawo skreślenia uczestnika projektu 

z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 

Regulaminu. 

c. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022r. i obowiązuje do czasu 

zakończenia projektu, to jest do 15.12.2022r. 

2. Regulamin projektu będzie dostępny w Biurze projektu oraz na stronie 

internetowej Realizatora projektu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 

skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

Realizator projektu. 

5. Realizator projektu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji 

zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych. 
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6. Realizator projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez 

konieczności uzyskania uprzedniej zgody uczestników/czek projektu. 

7. Uczestnik Projektu, podpisując Formularz rekrutacyjny będący jednocześnie 

deklaracją uczestnictwa, pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem 

Projektu. 

8. Każdy z uczestników projektu przed przystąpieniem do niego wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora projektu w zakresie 

określonym w oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Każdy z uczestników projektu wraz z przystąpieniem do niego wyraża zgodę do 

nieodpłatnego używania i rozpowszechniania jego wizerunku w celach 

informacyjno-promocyjnych Projektu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, 

iż fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas zajęć organizowanych w 

ramach „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej projektu, w social mediach oraz mogą być 

wykorzystane w materiałach promocyjnych, przez Fundacji edukacyjno-sportowej 

reGeneracja. Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. 

 

 

 

 

 

Zatwierdziła: 

Karolina Dąbrowska 

Koordynator Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeneracja.org.pl/


Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja 

ul. Krótka 11, 06-400 Ciechanów 

tel. 780 073 252 

www.regeneracja.org.pl 

Zadanie publiczne „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” 
sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego 
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