Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"Mój talent – mój rozwój – moja szansa" – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne)
dla osób niepełnosprawnych

§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt "Mój talent – mój rozwój – moja szansa" – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno –
plastyczne) dla osób niepełnosprawnych (zwany dalej Projektem) jest realizowany przez
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” na podstawie umowy nr
ZZO/000306/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu
16.04.2019 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Projekt jest realizowany od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019. Obejmuje zorganizowanie
dwóch warsztatów kulturalnych (muzycznych i plastycznych) dla osób niepełnosprawnych z
terenu o którym mowa w ust. 3.
warsztaty muzyczne – 25.09.2019 r. – 29.09.2019 r.
warsztaty plastyczne – 13.11.2019 r. – 17.11.2019 r.
Każde z dwóch spotkań będzie trwało 5 dni (4 dni zajęć merytorycznych),a dotyczyć będzie
umożliwienia prezentacji talentu oraz rozwoju zainteresowań osób niepełnosprawnych.
Warsztaty skierowane będą za każdym razem do różnej grupy 48 osób, w całym projekcie
udział weźmie 96 beneficjentów.
3. Projekt ma charakter ponadregionalny i obejmuje swoim zasięgiem województwa:
pomorskie, mazowieckie, śląskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i
warmińsko-mazurskie, z zastrzeżeniem że podczas każdych z dwóch warsztatów udział
Beneficjentów z województwa pomorskiego nie przekroczy 28 osób.
4. Biuro Projektu znajduje się w Gdańsku przy ulicy Puszkina 8/1a.
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
6. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności, samodzielności i samooceny osób
niepełnosprawnych, poprzez zorganizowanie warsztatów kulturalnych (muzyczno plastycznych), specjalnie dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.
7. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu naboru, rekrutacji
i selekcji uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa.

§2
Słownik pojęć
1. Projekt – działanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach zadań art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pn. "Mój talent - mój rozwój - moja
szansa" - cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno - plastyczne) dla osób
niepełnosprawnych.
2. Osoba niepełnosprawna (Beneficjent Projektu) – osoba, która przedstawi do wglądu
oryginał i przedłoży kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Dokumenty rekrutacyjne - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego
orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz
formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).
§3
Zasady naboru Uczestników Projektu
1. Za organizację procesu naboru i rekrutacji do Projektu odpowiedzialny jest Koordynator
Projektu.
2. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów na Beneficjentów Projektu
prowadzone jest w następujących terminach:
warsztaty muzyczne – 01.07.2019 r. do 13.09.2019 r.
warsztaty plastyczne – 16.09.2019 r. – 04.11.2019 r.
3. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów na Beneficjentów Projektu
odbywa się drogą elektroniczną na adres mailowy Koordynatora Projektu – carla@vp.pl – w
terminach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń (przesłanie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych), z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Przystąpienie do rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
3. Możliwość uczestniczenia w warsztatach samodzielnie (bez pomocy opiekuna) przez cały
okres ich trwania (samodzielność w zakresie poruszania się po ośrodku w którym
organizowane są warsztaty, samodzielność podczas trwania zajęć z ekspertami, przy
posiłkach a także w trakcie czasu wolnego poza zajęciami, samodzielność w zakresie
przestrzegania godzin zajęć merytorycznych oraz innych zajęć organizowanych w ramach
Projektu).

4. W dniu rozpoczynania się każdych z dwóch warsztatów (tj. 25.09.2019 r. oraz 13.11.2019 r.)
beneficjenci zobligowani będą do podpisania Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik numer 2).
5. Beneficjenci Projektu każdego dnia trwania warsztatów, zobligowani będą do podpisania listy
potwierdzającej ich obecność na warsztatach.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” zastrzega sobie prawo
do zmian w niniejszym regulaminie, o czym powiadomi poprzez zamieszczenie informacji na
stronie Stowarzyszenia.
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.szansa-gdansk.pl.
4. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy
b) Załącznik nr 2: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
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