Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniach
realizowanych w ramach projektu
„Profesjonalna kadra gwarancją wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych
w ramach projektu „Profesjonalna kadra gwarancją wspierania dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu”
2. Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
4. Okres realizacji projektu to: 01.03.2019r. – 31.12.2019r.
5. Zasięg projektu obejmuje obszar całego kraju.
6. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a. Uczestniku szkolenia to rozumie się przez to osobę, która wypełniła formularz
zgłoszeniowy oraz otrzymała informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.
b. Organizatorze szkoleń to rozumie się przez to Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które na mocy umowy podpisanej
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje
szkolenia.
§2
1. Szkolenie dla pracowników placówek będzie prowadzone zgodnie ze współczesnymi
standardami polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami
zdefiniowanymi w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – zamiast
tradycyjnego niesienia pomocy aktywne wspieranie osób z niepełnosprawnościami w
procesach włączenia oraz zwiększaniu ich równoprawnego udziału w życiu
społecznym, w dążeniu do niezależnego i samodzielnego życia.
2. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl 12 modułowych szkoleń, każde z nich
składające się z 3 modułów (każdy po 8h), w sumie 24 godziny.
3. Szkolenia będą organizowane w czterech lokalizacjach: Olsztyn, Gorzów Wlkp., Nowy
Targ, Warszawa.
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4. Wybór lokalizacji szkoleń jest ściśle związany z województwem, w którym pracuje
pracownik i tak odpowiednio:
Olsztyn dla województw: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie,
pomorskie;
Nowy Targ dla województw: śląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie;
Gorzów Wlk. dla województw: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie,
dolnośląskie;
Warszawa dla województw: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie.
5. W uzasadnionych wypadkach Organizator może wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji
przez uczestnika szkolenia.
6. W szkoleniach weźmie udział łącznie 180 osób, z czego średnio po 45 osób w każdej
lokalizacji.
7. Zajęcia będą prowadzone w grupach średnio 15 osobowych.
8. Każdy cykl szkoleniowy jest podzielony na trzy moduły, trwające średnio po 8 godzin
każdy.
9. Każdy moduł będzie prowadzony przez dwóch szkoleniowców.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu organizacji szkolenia w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.
11. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy wezmą udział w jednodniowym Sympozjum
podsumowującym projekt.
12. Rekrutacja uczestników Sympozjum zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2019 r.

Rozdział II
Rekrutacja i uczestnictwo
§1
Przyjmowanie zgłoszeń
1. Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona na terenie całego kraju z zachowaniem
zasady optymalnego dostępu i niedyskryminacji.
2. Informacja o szkoleniach będzie zamieszczona na stronie Organizatora
www.psoni.org.pl, stronach: www.ngo.pl, www.pfron.org.pl, www.niepelnosprawni.pl
oraz w mediach społecznościowych. Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać za
pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej PSONI
www.psoni.org.pl.
3. O udział w szkoleniach mogą ubiegać się kandydaci/kandydatki z całego kraju.
Organizator zastrzega, że wskaźniki udziału pracowników z jednej placówki wynosi
2 osoby, oraz maksymalny wskaźnik udziału pracowników jednej organizacji
prowadzącej kilka placówek – 6 osób (w podziale na min. 2 szkolenia).
4. Warunki rekrutacji do udziału w szkoleniach:
2
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a) o udział w szkoleniu mogą ubiegać się:
osoby zatrudnione w różnych typach placówek dla osób dorosłych w tym m.in.
w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy,
zakładach aktywności zawodowej, dziennych centrach aktywności, zespołach
rehabilitacyjno-terapeutycznych, świetlicach terapeutycznych, mieszkaniach
wspomaganych, treningowych itp. chcące podnieść swoje kompetencje.
b) wypełnienie i podpisanie indywidualnego formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z oświadczeniami:
i.
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w procesie rekrutacji;
ii.
akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.
5. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie wskazanym w ofercie drogą elektroniczną
(wyłącznie skan) na adres mailowy: szkolenia2019@psoni.org.pl
6. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą
mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
7. Organizatorzy przewidują utworzenie list rezerwowych.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§2
Uczestnictwo w szkoleniach
Warunki uczestnictwa w szkoleniach:
a) Podpisanie indywidualnej umowy o udział w szkoleniu (Umowa o uczestnictwo
w szkoleniu – załącznik nr 2 do Regulaminu);
b) Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatorów (Oświadczenie – załącznik nr 3 do Regulaminu);
c) uczestnictwo w pełnym module szkoleniowym (łącznie 24 godziny).
Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków powoduje wykreślenie Uczestnika
z listy osób zakwalifikowanych na szkolenie i uzupełnienie listy osobami z listy
rezerwowej.
Uczestnik potwierdza każdorazowo swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście
obecności.
Uczestnik szkolenia musi być obecny na wszystkich zajęciach wskazanych
w programie.
Organizator wyjątkowo dopuszcza pisemne usprawiedliwienie nieobecności
spowodowane chorobą lub innymi szczególnymi okolicznościami. Każda sytuacja
nieobecności będzie indywidualnie rozpatrywana.
Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany wypełnić ankiety ewaluacyjne.
§3
Rezygnacja z udziału w szkoleniach

1. Uczestnik szkolenia może zgłosić rezygnację z udziału w szkoleniu.
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2. Rezygnacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej pod rygorem nieważności
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wybranego cyklu szkoleniowego.
3. W przypadku złożenia rezygnacji na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik
nie ponosi żadnych kosztów.
4. W przypadku wycofania udziału w trakcie trwania szkolenia, Uczestnik jest
zobowiązany pokryć do 100% wartości szkolenia.
5. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu, bez złożenia wcześniejszej
rezygnacji, Uczestnik jest zobowiązany pokryć do 100% wartości szkolenia.
6. Na miejsce Uczestnika szkolenia rezygnującego ze szkolenia zostanie zakwalifikowana
osoba z listy rezerwowej.
Rozdział III
Organizacja szkoleń
1. Organizatorzy szkoleń zapewniają niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe,
techniczne i kadrowe.
2. Organizatorzy szkoleń zapewniają Uczestnikom szkoleń materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej.
3. Organizatorzy szkoleń zapewniają Uczestnikom szkoleń, którzy mieszkają poza
miejscowościami, w których odbędą się szkolenia, zakwaterowanie i wyżywienie na
czas trwania sesji szkoleniowych. Jednocześnie Organizatorzy zastrzegają, że liczba
miejsc noclegowych może zostać ograniczona ze względu na brak środków
finansowych.
4. Organizatorzy przygotują imienne certyfikaty dla Uczestników, którzy ukończą
szkolenie i uzyskają pozytywny wynik egzaminu końcowego.
5. Organizatorzy szkoleń zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym
terminie. W takim przypadku Organizatorzy szkoleń zaproponują w ciągu 2 tygodni
inny termin realizacji szkolenia.
6. Organizatorzy szkoleń zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. W takim
przypadku Organizatorzy szkoleń poinformują w ciągu 2 tygodni Uczestników szkoleń
o innym miejscu szkolenia.
7. Organizatorzy szkoleń zastrzegają sobie prawo do dokonywania modyfikacji
programów szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe Uczestników
szkoleń.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków
umowy zawartej z PFRON, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia
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określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia
kontroli realizacji Projektu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2019 r.
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