
 
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach 

„BĄDŹMY AKTYWNI – RAZEM!” 

i 

„BĄDŹ AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projektach:  

a) „BĄDŹMY AKTYWNI – RAZEM!” realizowany, przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji 
Dzieci z Porażeniem Mózgowym z siedzibą w Opolu, w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej i 
Zawodowej przy ul. Mielęckiego 4A .  

b) „BĄDŹ AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!” realizowany, przez Fundację Dom Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym z siedzibą w Opolu, w Ośrodku Rehabilitacji 
przy ul. Szymanowskiego 1 .  

2. Projekty są realizowane w okresie od 01.12.2017 r. do 31.03.2020 r.  

3. Projekt „BĄDŹMY AKTYWNI – RAZEM!”  skierowany jest do – 30 osób niepełnosprawnych i 

20 osób  z ich otoczenia, z terenu powiatów: m. Opole, opolskiego i krapkowickiego woj. 

opolskiego, poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego usługi aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym:  

a) Zajęć terapeutycznych dla 20 ON „Świetlica terapeutyczna” w okresie 02.2018 do 

01.2020. Projekt zakłada wsparcie osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi. Realizacja celu głównego służyć będzie zwiększeniu 

aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym zagrożonych marginalizacją społeczną. 

b) Kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej, realizujący usługi aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym zawodowym i zdrowotnym 

obejmujący: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prawne, zawodowe, 

szkolenia/ kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku, staże zawodowe. 10 ON 

otrzyma wsparcie w ramach czwartego typu projektu - Usługi reintegracji społecznej i 

zawodowej. 

4. Projekt „BĄDŹ AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!”  skierowany jest do – 10 osób niepełnosprawnych i 

20 osób  z ich otoczenia, z terenu powiatów: m. Opole, opolskiego i krapkowickiego woj. 

opolskiego, poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego usługi aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym:  

a) Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej, realizujący usługi aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym zawodowym i zdrowotnym 

obejmujący: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prawne, zawodowe, 

szkolenia/ kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku, staże zawodowe. 10 ON 

otrzyma wsparcie w ramach czwartego typu projektu - Usługi reintegracji społecznej i 

zawodowej. 



 

 

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z 

Porażeniem Mózgowym 45-724 Opole ul. Szymanowskiego 1 

 

§ 2 

Definicje:  
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie – oznacza to projekty: „BĄDŹMY AKTYWNI – RAZEM!” lub „BĄDŹ 

AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, 

Działanie 8.2 – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).  

2. Liderze Projektu – oznacza to Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym z siedzibą w Opolu przy ul. Szymanowskiego 1 45-724 Opole.  

4. Personelu Projektu – oznacza to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 

ramach Projektu.  

5. Biurze Projektu – oznacza to siedzibę Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z 

Porażeniem Mózgowym w Opolu przy ul. Szymanowskiego 1 45-724 Opole.  

6. Dokumentach zgłoszeniowych – oznacza to dokumenty, o których mowa w § 6 ust.6 

niniejszego Regulaminu.  

7. Grupie docelowej – oznacza to młodzież i dorosłych z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 

zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego1 i/lub pracujących terenie powiatów z 

obszaru województwa opolskiego : miasto Opole, powiat opolski – ziemski powiat - krapkowicki, 

czyli Uczestników Projektu.  

8. Kandydacie – oznacza to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Projekcie.  

9. Uczestniku/Uczestniczce Projektu (UP) – oznacza to osobę spełniającą kryteria grupy 

docelowej, zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, której udzielono wsparcia w ramach 

Projektu.  

10. Osobach lub rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza 

to zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w 

Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

d) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 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), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia;  



 

 

e) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów 

nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością;  

f) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.);  

g) osoby niesamodzielne, tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;  

h) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i 

realizacji programów na lata 2014 – 2020;  

i) osoby korzystające z PO PŻ.  

W/w to tzw. przesłanki wykluczające, czyli kwalifikujące osoby lub rodziny do grona  

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

11. Otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza to 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego 

środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których 

udział w Projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do 

sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  

12. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

13. EFS – oznacza to Europejski Fundusz Społeczny.  

14. EFRR – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  

15. Efektywności społeczno-zatrudnieniowej – oznacza to pomiar efektów realizacji Projektu 

względem UP w dwóch wymiarach ich funkcjonowania – społecznym i zatrudnieniowym.  

16. Ścieżce reintegracji – oznacza to zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form 

wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego – ścieżka udziału w Projekcie.  

17. Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), dotyczące 

Uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Lidera i 

Partnerów Projektu w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie 

aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WO 2014-

2020.  

18. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na 

danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w SL2014;  

19. Stronie internetowej Projektu – oznacza to adres strony internetowej: www.fundacja-

dom.opole.pl;  

20. Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 (IZ RPO 2014-2020) – funkcję IZ RPO 2014-2020 pełni Zarząd 

Województwa Opolskiego (ZWO), którego zadania wykonuje: Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – ul. Ostrówek 5-

7, 45-082 Opole.  



 

 

 

§ 3 

Cel Projektów 

1. Minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym 
poprzez kompleksową i aktywną integrację 40 osób niepełnosprawnych, oraz 40 osób z ich 
otoczenia (rodziców/opiekunów), którzy w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym 
wymagają objęcia programem aktywizacji społ.-zatrud. i usług. integracji społ.i zaw. z terenu 
powiatów: m. Opole, opolski – ziemski, krapkowicki.  
 

§ 4 

Kryteria kwalifikujące do udziału w Projekcie  
1. Uczestnikami Projektu może zostać młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnościami lub 

zaburzeniami psychicznymi w wieku powyżej 16 roku życia; rodzice/opiekunowie osób 

niepełnosprawnych; mieszkający w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujący w 

powiatach: m. Opole; opolski – ziemski, krapkowicki.  

2. Wymogi stawiane Kandydatom/Uczestnikom Projektu zarówno na etapie rekrutacji, jak i 

uczestnictwa w Projekcie:  

a)  młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym:  
wiek – powyżej 16 roku życia,  

miejsce zamieszkania - teren powiatów: m. Opole; opolski – ziemski, krapkowicki. 

posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym   

       lub umiarkowanym,  

możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym 

okresie realizacji Projektu;  

b) rodzicom/opiekunom:  
 miejsce zamieszkania - teren powiatów: m. Opole; opolski – ziemski, krapkowicki.  

w Projekcie uczestniczy tylko jeden rodzic/opiekun (w przypadku rodzin, w których 

jedno z rodziców/opiekunów będzie nieaktywne zawodowo/bezrobotne ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, jako Uczestnik 

Projektu będzie kwalifikowany właśnie ten rodzic/opiekun),  

możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym 

okresie realizacji Projektu.  

 

§ 5 

Struktura grupy docelowej  
1. Wsparciem w ramach Projektów objętych zostanie ogółem 80 osób, w tym:  

a) 40 młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami - stanowiących w 100% osoby z 

niepełnosprawnościami,  

b) 40 rodziców/opiekunów/członków rodzin osób z niepełnosprawnościami - zaliczanych do 

osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, lub stanowiących 

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

2. Dodatkowo spośród 40 rodzin uczestniczących w Projektach, 16 rodzin będzie należało do 

grupy doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako 

wykluczenie z powodu minimum czterech tzw. przesłanek wykluczających, o których mowa w 

§ 2 ust. 10 pkt. a)-k) Regulaminu.  
 

 

 

 

 



 

 

§ 6 

Proces rekrutacji do Projektu  
1. Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym 

równości płci z zapewnieniem otwartego naboru uczestników, bezstronności i 

przejrzystości procesu rekrutacji.  

2. Informacja o rekrutacji będzie zamieszczona na plakatach i ulotkach promujących Projekt 

oraz na stronie internetowej Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym  

3. Dokładny termin naboru Formularzy rekrutacyjnych zostanie podany do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z 

Porażeniem Mózgowym  

4. Personel Projektu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji.  

5. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie (Kandydat) zobowiązana jest do złożenia 

dokumentacji zgłoszeniowej w Biurze Projektu: osobiście, za pośrednictwem innych osób 

lub drogą pocztową.  

6. Dokumentację zgłoszeniową stanowi:  

a) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;  

b) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

Projekcie - Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;  

c) Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - 

Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;  

d) Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku – 

Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,  

e)  Umowa uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu; 

f) Orzeczenie o niepełnosprawności; w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami 

psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej można przedstawić 

inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia 

wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.  

7. W/w dokumenty potwierdzające status Kandydata muszą być aktualne na dzień ich 

złożenia, jak również na dzień podpisania Umowy uczestnictwa.  


