
 

 Zadanie publiczne współfinansowane  
ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Wsparcie asystenckie na terenie subregionu wrocławskiego” 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt jest realizowany przez Fundację „Potrafię Pomóc” Na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu (54-130), przy ul. 

Horbaczewskiego 24, KRS: 0000303590, NIP 899-264-29-28, REGON 020747657, e-mail: 

sekretariat@potafiepomoc.org.pl, dalej Fundacja. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

3. Okres realizacji projektu 01.04.2022r. - 31.12.2023r.  

4. Odbiorcami zadania mogą być osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności 

lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pochodzące z powiatów: wrocławskiego, 

oleśnickiego, oławskiego oraz m. Wrocław. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora projektu. 

6.  Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej 

(https://potrafiepomoc.org.pl/) oraz w biurze Fundacji.  

§ 2 

                                               Zakres oferowanego wsparcia 

 

1. Usługi asystenckie mogą być realizowane 7 dni w tygodniu od godziny 6:00 do 22:00. 

2. Wsparcie asystenta będzie polegało na: 

a. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, 

placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, 

gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 

kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe), 

b. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby z niepełnosprawnością przy ich 

realizacji, 

c. Załatwianiu spraw urzędowych, 

d. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

e. Korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztyki, wstawy), 

f. Wykonywaniu czynności dnia codziennego. 

3. 1 asystent będzie realizował usługi asystenckie dla 1 uczestnika projektu w tym samym 

czasie. 
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4. O ilości godzin usług asystenckich dla danego uczestnika w każdym miesiącu decyduje 

Koordynator projektu. 

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

 

1. Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych.  

2. Uczestnikami mogą być osoby z niepełnosprawnościami, które przedstawią aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku 

osób do 16 r.ż. i lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup 

inwalidów). 

3. 5% uczestników projektu mogą stanowić osoby z lekkim orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności (nie dotyczy niepełnosprawności intelektualnej, całościowego 

zaburzenia rozwoju i niepełnosprawności o charakterze psychicznym). 

4. Uczestnikami projektu mogą być osoby pochodzące z powiatów: oławskiego, 

oleśnickiego, wrocławskiego, średzkiego i m. Wrocław.  

§ 4 

 Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

a. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

wypełnienie  oraz dostarczenie do Fundacji kompletu dokumentów rekrutacyjnych: 

1. Karta zgłoszeniowa do projektu. 

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Zgody na rozpowszechnienie wizerunku (opcjonalnie). 

4. Dostarczenie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

b. Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika wymienionych w § 3. 

c. Pozytywne zakwalifikowanie przez koordynatora projektu. 

 

§ 5 

 Zasady kwalifikacji Uczestników i procedury rekrutacji 

 

1. Rekrutacja bazowa odbywać się będzie w systemie ciągłym aż do momentu 

zrekrutowania wymaganej liczby uczestników zadnia, zgodnie z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji. 

2. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa  

w § 3 przewyższy liczbę 10 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe.  
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3. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych.   

4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. O zakwalifikowaniu się do projektu i rozpoczęciu wsparcia uczestnicy zostaną 

poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.  

 § 6 

 Zasady monitoringu Uczestników 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania usługi asystenckiej na Karcie 

Rodzaju Wsparcia. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Projektodawcy o ewentualnych zmianach 

w dokumentach rekrutacyjnych.  

3. Informacje, o których mowa w punkcie 1 będą wykorzystywane do wywiązania się 

Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji 

Zarządzającej.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora 

projektu. 

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w trakcie trwania projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………                                    ……………………………………………………..  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 

 


