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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„ERKON TOWER” 

 
§1  

INFORMACJE OGÓLNE 

 
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ERKON 
TOWER”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM.11.02.03-28-0141/19 przez Elbląską 
Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych.  
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2020 r. do 30.07.2023 r. 
 

§2  
SŁOWNIK POJĘĆ 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
 
1) Program – oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;  
2) Projekt – projekt nr RPWM.11.02.03-28-0141/19 pn. „ERKON TOWER”;  
3) Instytucja Zarządzająca – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 
4) Uczestnik projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie. 
5) Realizatorzy Projektu – Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych;  
6) Biuro projektu – biuro projektu znajdujące się przy ul. Hetmańska 28 w Elblągu;  
7) Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty zbierane przez Realizatora projektu  

w celu wyłonienia uczestników projektu;  
8) Dane osobowe – oznacza to dane osobowe zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję 
Zarządzającą oraz Realizatorów Projektu;  
9) Przetwarzanie 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 systemie informatycznym. 

§3 
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
Projekt ma na celu aktywizację społeczną 72 osób z niepełnosprawnościami w stopniu 
znacznym i umiarkowanym. Aktywizacja społeczna odbywać się będzie poprzez wsparcie 
psychologa, zajęcia muzykoterapii i śmiechoterapii. Aktywizacja będzie uwzględniać 
wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnościami. Wsparciem objęte zostanie również 
otoczenie grupy docelowej. Efektem projektu będzie podniesienie jakości, samodzielności 
życia 72 osób z niepełnosprawnościami poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, pomoc 
tym osobom w rozwiązywaniu ich problemów, włączenie tej grupy do życia społecznego, 
kulturowego, a także zawodowego. 
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§4  
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1.  Uczestnikami projektu są 72 osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym  
i znacznym (40K/32 M) z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego.  

2. Rekrutacja uczestników będzie odbywała się w ramach trzech edycji projektu: 
a) I tura w dniach 01.08.2020 – 30.09.2020 – 24 os. 
b) II tura w dniach  01.08.2021 – 30.09.2021 – 24 os. 
c) III tura w dniach 01.08.2022 – 30.09.2022 – 24 os. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria: 
 
1. Kryteria dostępu (obowiązkowe): 

a) Miejsce zamieszkania na obszarze Elbląga i powiatu elbląskiego. 
b) Osoba z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
 

2. Kryteria pierwszeństwa:  
Dodatkowe punkty podczas rekrutacji zostaną przyznane osobom, które spełnią kryteria 
dostępu zgodnie z poniższymi warunkami: 

 
- Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z poniższych powodów (1-2 pkt.):  

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z 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 2004 r. o pomocy 
społecznej;

 osoby, o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych CT 9.3.

 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;

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.  
o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty ;

 osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,

 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;

 osoby niesamodzielne;

 osoby korzystające z PO PŻ. 
 płeć: kobieta 2 pkt, mężczyzna – 1 pkt
 status na rynku pracy: osoba bezrobotna poniżej 12 miesięcy – 1 pkt., osoba bezrobotna 

powyżej 12 miesięcy – 2 pkt.
 osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 1 pkt.
 osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji – 

1 pkt.
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 osoba przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – 1 pkt.

 osoba korzystająca z pomocy żywnościowej (PO PŻ) – 1 pkt.
 rodzina 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 – 1 pkt.

 osoba niesamodzielna - 1 pkt.
4. Dokumenty rekrutacyjne, które należy składać w godz. 08.00-16.00 w siedzibie ERKON,  

przy ul. Hetmańskiej 28 W Elblągu; 
5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób 

Niepełnosprawnych.  
6. Komisja rekrutacyjna decyzję o wyborze uczestników projektu podejmie na podstawie:  

a) informacji zamieszczonych w formularzach zgłoszeniowych;  
b) spełnienia kryteriów wymienionych w §4, pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu; 
c) wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników spotkań ze specjalistami. 

8. Rekrutacja każdorazowo przebiegać będzie w następujących etapach:  
1 etap rekrutacji: 
    - zbadanie kryteriów formalnych (spełnienie kryt. dostępu).  
2 etap rekrutacji: 
    - przeprowadzi psycholog oraz specjalista ds. aktywizacji społecznej na podstawie 
opracowanych narzędzi i formularzy. Działania te będą wsparte pracą wolontariuszy. 

9. Okres wsparcia każdego uczestnika projektu będzie wynosił maksymalnie 10 miesięcy.  
10. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa  

w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  
11. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy 

podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status. Osoby 
z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.  

12. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w projekcie 
zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia 
dokumentów w sposób kompletny i czytelny.  

 

§5  
ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

 

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.  
2. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Elbląga w pomieszczeniach 

przeznaczonych na realizację projektu „ERKON TOWER”.  
3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do uczestnictwa w min. 80% zajęć określonych  

w harmonogramach zajęć.  
4. Podczas zajęć dystrybuowane będą listy obecności, ankiety, testy i kwestionariusze 

służące monitoringowi i ewaluacji projektu. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania 
wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji projektu. 
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§6  
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do:  
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach, zajęciach, indywidualnych 

konsultacjach, spotkaniach, wycieczkach;  
b) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności, 

   
2. Organizator wymaga od uczestników projektu punktualności, obecności, aktywnego 

uczestnictwa w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego 
zachowania.  

3. W przypadku jednorazowego przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi projektu udziału  
w oferowanym wsparciu. Kolejna taka sytuacja skutkuje wykluczeniem uczestnika  
z dalszego udziału w projekcie.  

4. Każdy uczestnik ma prawo do: 
a) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  
b) zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio personelowi lub 

koordynatorowi projektu,  
c) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego 

wsparcia,  
d) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zajęć i warsztatów,  
e) do środków ochrony indywidualnej;  

5. Uczestnik informuje pracowników projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych, 
oraz o zmianach statusu na rynku pracy.  

6. W przypadku znalezienia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik 
zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi kopii umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą.  

7. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania 
wizerunku, nagrania uczestnika – do celów informacyjnych i marketingowych (katalogi, 
foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane 
podczas zajęć w ramach projektu.  

 

§7  
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik 
zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście lub telefonicznie  
w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż siedem dni od 
zaprzestania uczestnictwa w projekcie.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu  
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 
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§8  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie 
dodatkowych postanowień.  

2. Złożone dokumenty są własnością Stowarzyszenia ERKON. Po procesie rekrutacji będą 
przechowywane w archiwum organizacji realizującej projekt .  

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 
kierownik projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.  

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do kierownika projektu. 
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2020 r.  
6. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania 

się z niniejszym Regulaminem. 
 
 
 
 
 
 

Elbląg, 31.07.2020 r.                                                     ……………………………………… 
   Koordynator Projektu 


