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§1 

Podstawowe informacje o projekcie i postanowienia ogólne 
 

1. Projekt pn. ,,Samodzielność – od dzieciństwa do pełnej dorosłości. Holistyczne wsparcie 

rozwoju oraz zdobywanie kompetencji do pełnienia ról i zdań społecznych osób z wadą 

słuchu w placówce PFPDN -ECHO-’’  jest realizowany przez Polską Fundację Pomocy 

Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO- (PFPDN –ECHO-). 

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr ZZO/00534/07/D o zlecenie realizacji 

zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych zawartej dnia 15 maja 2017 roku w Warszawie pomiędzy   PFRON 

a PFPDN –ECHO- . 

3. Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu 2/2016 pn. Kurs na samodzielność. 

4. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. 

5. Projekt ma charakter ponadregionalny i jest realizowany dla mieszkańców województw: 

mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. 

6. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Grójeckiej 65a, w Warszawie (02-094), w Placówce 

PFPDN -ECHO-.  

7. Celem głównym Projektu jest zwiększenie samodzielności 300 osób niedosłyszących 

i niesłyszących oraz ze sprzężeniami (w I roku-255 BO), w wieku od 0 aż do osiągnięcia 

wieku emerytalnego, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w placówce, w ramach 

rehabilitacji ciągłej. Usprawnianie rozwoju intelektualnego, rehabilitacji słuchu i mowy, 

doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, stymulacja rozwoju poznawczego, 

emocjonalnego i społecznego, samodzielności społecznej i zawodowej. 

8. Regulamin rekrutacji obowiązuje od początku realizacji projektu tj. od dnia 01.04.2017 r. do 

końca realizacji projektu tj. do dnia 31.03.2019 r. 

9. Regulamin rekrutacji może ulec zmianie. 

10. Aktualna treść regulaminu rekrutacji dostępna jest w Placówce PFPDN –ECHO-  



Samodzielność – od dzieciństwa do pełnej dorosłości.  

Holistyczne wsparcie rozwoju oraz zdobywanie kompetencji do pełnienia ról  

i zdań społecznych osób z wadą słuchu w placówce PFPDN -ECHO- 

 

3 
 

§ 2 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja Beneficjentów (BO) do projektu będzie odbywać się w siedzibie PFPDN -ECHO-, 

poprzez stronę www, portal społecznościowy (FB), mailing i smsy. 

2. Nabór do Projektu ma charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała kolejność 

zgłoszeń i spełnione kryteria udziału w projekcie. 

3. W przypadku większej liczby chętnych powstanie lista rezerwowa. 

4. Do projektu rekrutowane będą osoby z niepełnosprawnością z uszkodzonym słuchem (osoby 

niedosłyszące, niesłyszące) i ze sprzężeniami w wieku od urodzenia aż do momentu osiągnięcia 

wieku emerytalnego, które przedstawią aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

5. Do projektu mogą być przyjęte osoby, które nie korzystają z tej samej formy wsparcia w ramach 

kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, 

w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.  

a. Beneficjent złoży oświadczenie zaznaczając odpowiednio: 

• Oświadczam, że równolegle nie biorę udziału w innym projekcie, realizowanym w tym 

samym okresie, który jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

lub 

• Oświadczam, że równolegle biorę udział w innym projekcie, który jest współfinansowany 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale nie korzystam z tej 

samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli 

realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich 

samych efektów. 

b. Beneficjent potwierdzi powyższe  własnoręcznym podpisem. 

6. Warunkiem przyjęcia do projektu jest wypełnienie i podpisanie formularza ,,REJESTRACJA 

DO PROJEKTU I DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE”, który stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu oraz przedłożenie oryginału dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność (Orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności lub 

dokument równoważny), którego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zostanie 

załączona do dokumentacji rekrutacyjnej i będzie udostępniana PFRON podczas 

przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych.  

7. Beneficjent  posiadający czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się 

w trakcie uczestnictwa w projekcie, w celu dalszej możliwości korzystania ze wsparcia musi 
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dostarczyć kolejne ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

o niepełnosprawności lub dokument równoważny (obejmujący okres korzystania ze wsparcia 

w projekcie). 

8. W imieniu dzieci i młodzieży wszelkie podpisy na dokumencie rejestracyjnym złoży rodzic lub 

opiekun prawny. W przypadku osób dorosłych  posiadających prawomocne orzeczenie sądu 

o ubezwłasnowolnieniu, na dokumentach podpisuje się opiekun prawny lub przedstawiciel 

ustawowy, z zaznaczeniem, że działa, jako opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.  

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest 

posiadanie orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu.  

9. Przystąpienie osoby niepełnosprawnej do procesu rekrutacji jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

10. Po zweryfikowaniu danych potwierdzających możliwość uczestniczenia w Projekcie nastąpi 

rejestracja, a potem dalsze działania w projekcie, które rozpocznie opracowanie IPD. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – REJESTRACJA DO PROJEKTU I DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

 
 


