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Regulamin rekrutacyjny uczestników do projektu „Moja pierwsza praca – 
gospodarstwo domowe”  

 
 

I. Informacja o projekcie 
 

§ 1 
1. Projekt „Moja pierwsza praca – gospodarstwo domowe” realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – 
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem i realizatorem 
projektu jest - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym 
przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” 

2. Projekt „Moja pierwsza praca – gospodarstwo domowe” jest skierowany do uczniów 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych im. 
Janusza Korczaka w Pszczynie 

3. Siedziba Stowarzyszenia: 
Ul. Zamenhofa 5 
43-200 Pszczyna tel. 32-210-03-40 
e-mail: zs3s@o2.pl 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r. i obejmuje 
następujące rodzaje wsparcia:  

a) Rozszerzenie usług edukacyjnych  
b) Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia umożliwiające 

usamodzielnienie się i w miarę indywidualnych możliwości normalne, aktywne, 
samodzielne życie 

 
 

§ 2 
W okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2013r. będzie realizowane  

zad.1 Akademia umiejętności praktycznych 
- warsztaty  gotowania i pieczenia w gospodarstwie domowym 

- warsztaty z rękodzieła 
- warsztaty psychoedukacyjne z elementami doradztwa zawodowego 

- warsztaty z organizacji i planowania gospodarstwa domowego oraz spędzania wolnego 
czasu 

W okresie od 01.07.2013r. do 31.07.2013r. będzie realizowane  
Zad. 2 Warsztaty: planowanie i organizacja czasu wolnego 
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II. Warunki uczestnictwa w projekcie 

 
§ 3 

1. Uczestnikami projektu (Beneficjentami Ostatecznymi) będą uczniowie Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w 
Pszczynie 

2. Uczestnikiem projektu może być osoba która , dostarczyła do siedziby Stowarzyszenia 
następujące dokumenty: 

 
 Formularz- dane uczestnika projektu  
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
 Deklarację udziału w projekcie 
 Zgoda rodziców 
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

        
   

 
IV. Przebieg procesu rekrutacji  

 
§ 4 

1. Informacja o naborze zostanie umieszczona w siedzibie Stowarzyszenia, na stronie 
internetowej oraz zostanie podana do wiadomości rodziców i uczniów SPDP 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w następujących etapach: 
a) przyjmowanie zgłoszeń, 
b) weryfikacja formalna złożonych dokumentów, 
c) sporządzenie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie  

 
 

 

§ 5 
1. Każde wpływające zgłoszenie będzie wpisywane na listę zgłoszeń.  
2. Dopuszcza się przyjęcie uczestnika spełniającego wymagania w czasie trwania projektu.  
3. O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
 

§ 6 
1. Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane, potencjalni uczestnicy będą 

niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia 
złożonych dokumentów  

2. Lista uczestników zostanie umieszczona w siedzibie Stowarzyszenia 
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V. Uczestnictwo w warsztatach 
 

§ 7 
1. Uczestnik zajęć (Beneficjent Ostateczny) zobowiązany jest do systematycznego i 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Minimalna frekwencja Beneficjenta Ostatecznego 
na zajęciach wynosi 80%. Nieobecności winny być usprawiedliwione. 

2. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji 
projektu, w szczególności do wypełniania ankiet i udzielania informacji dotyczących 
postępów w kształceniu. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

 
§ 8 

1. Niniejszy „Regulamin” zatwierdza oraz zmienia prezes Stowarzyszenia. 
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do Zarządu Stowarzyszenia. 
3. Organizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany „Regulaminu”. 
4. Aktualna treść „Regulaminu” dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie 

internetowej. 
5. Regulamin obowiązuje od dnia 22.08.2012 r. 
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