Projekt „Wyzwalanie aktywności twórczej
niepełnosprawnych uczniów- szansą na udany start
w dorosłe życie” jest współfinansowany
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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Wyzwalanie aktywności twórczej niepełnosprawnych uczniów –
szansą na udany start w dorosłe życie”

§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE
1. Projekt „Wyzwalanie aktywności twórczej niepełnosprawnych uczniów – szansą na udany
start w dorosłe życie” realizowany jest przez Powiat Bocheoski z siedzibą przy ul. Kazimierza
Wielkiego 31 w Bochni, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie nr UDA-POKL.09.01.02-12-145/09-00, w ramach
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
2. Głównym celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne służące
zmniejszaniu dysproporcji w stosunku do pełnosprawnych rówieśników.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
4. Projekt będzie realizowany na terenie powiatów: bocheoskiego i brzeskiego w okresie od
01 września 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku.
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2. OFEROWANE FORMY WSPARCIA
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
- SOCJOTERAPIA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zajęcia mające na celu niwelowanie napięd
związanych z niepowodzeniami, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności uczenia się,
rozwijania logicznego myślenia i kojarzenia. Łącznie odbędzie się 100 godzin zajęd w cyklu
2 letnim;
- INTERAKTYWNA SZKOŁA - nowoczesne technologie bez barier dla osób upośledzonych.
Celem zajęd jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do
korzystania z podstawowych zdobyczy techniki – komputer, aparat, kamera cyfrowa. Łącznie
odbędzie się 200 godzin zajęd w cyklu 2 letnim;
- PODRÓŻE PO LITERATURZE - zajęcia będą koncentrowały się wokół doskonalenia
umiejętności czytania ze zrozumieniem. W ramach zadania zostaną zrealizowane dwiczenia
w zakresie poprawnego mówienia i pisania. Zostaną wykorzystane elementy biblioterapii,
która pomaga uzewnętrznid emocje i pragnienia. Łącznie odbędzie się 110 godzin zajęd
w cyklu 2 letnim;
- POZNAWANIE ŚWIATA PRZEZ DOŚWIADCZANIE ZJAWISK W NIM ZACHODZĄCYCH – zajęcia
matematyczno - przyrodnicze z elementami fizyki. Ich celem jest poznanie świata poprzez
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wykonywanie doświadczeo z przyrody z wykorzystaniem praw matematyki i fizyki. Łącznie
odbędzie się 120 godzin zajęd w cyklu 2 letnim;
- ARTETERAPIA - zajęcia mające na celu usprawnianie motoryki małej i dużej, koordynacji
wzrokowo–ruchowej, sprawności grafomotorycznej oraz kształtowania samodzielności.
Łącznie odbędzie się 110 godzin zajęd w cyklu 2 letnim;
- MUZYKOTERAPIA - zajęcia mające na celu stymulację rozwoju psychoruchowego,
pozytywne wzmocnienia własnej wartości, poprawę koordynacji wzrokowo – słuchowo –
ruchowej, poszerzenie wiedzy z przedmiotu muzyka z rytmiką, przygotowanie do aktywnego
uczestnictwa w kulturze. Łącznie odbędzie się 100 godzin zajęd w cyklu 2 letnim.

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany zrealizowad zadeklarowaną przez siebie formę wsparcia.

§ 3. UCZESTNICY PROJEKTU
1. Uczestnikiem form wsparcia wymienionych w §2 pkt. 1, realizowanych w ramach Projektu
może byd uczeo spełniający ogólne kryteria rekrutacji dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic jakości usług edukacyjnych , wynikające ze Szczegółowego Opisu Priorytetów
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Jednocześnie uczeo musi spełniad
kryteria dodatkowe wynikające z zapisów projektu:
a) Status ucznia Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni
b) Zamieszkiwanie na terenie powiatów: bocheoskiego lub brzeskiego
c) Dokumenty złożone przez uczestnika projektu muszą byd kompletne
2. W procesie rekrutacji zapewnia się równośd szans kobiet i mężczyzn oraz osób
niepełnosprawnych.

§ 4. REKRUTACJA
1. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona od 10 września 2009 roku do momentu
zapełnienia wszystkich dostępnych w ramach Projektu miejsc, jednak nie dłużej niż do
30 września 2009 roku.
2. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana na terenie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Bochni za pomocą plakatów informacyjnych, ulotek oraz podczas zebrao
rodziców.
3. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa
wymienione w § 3 niniejszego regulaminu, zobowiązana jest wypełnid i dostarczyd poprawnie
wypełnione i kompletne dokumenty zgłoszeniowe (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie,
oświadczenie beneficjenta ostatecznego, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
4. Dokumenty, o których mowa w §4 pkt. 3 należy składad do Sekretariatu Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Bochni.

Projekt „Wyzwalanie aktywności twórczej
niepełnosprawnych uczniów- szansą na udany start
w dorosłe życie” jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone datą
i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu (w przypadku osób niepełnoletnich
dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej).
6. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy
będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia
lub uzupełnienia dokumentów. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni
w ciągu 1 dnia roboczego od daty zakooczenia przyjmowania zgłoszeo.
7. Łączna ilośd Uczestników Projektu przypisanych do poszczególnych form wsparcia nie może
przekroczyd 60 osób.
8. Przy rekrutacji uczestników obowiązuje kolejnośd zgłoszeo. Osoby, które nie weszły w skład
żadnej z grup objętych wsparciem, zostaną wpisane na listę rezerwową, z której Beneficjent
może skorzystad w przypadku dodatkowej rekrutacji do grupy, w której zwolniło się miejsce.
9. Datą przystąpienia do Projektu jest data podpisania deklaracji uczestnictwa beneficjenta
ostatecznego.

§ 5. DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
1. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w oparciu o dokumenty wymienione w § 4 pkt 3.
2. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w Sekretariacie szkoły oraz w siedzibie
Beneficjenta.
3. Poprawnie wypełnione dokumenty muszą zawierad wszystkie wymagane, czytelnie wpisane
dane oraz datę i czytelny podpis potencjalnego uczestnika pod każdym
z zawartych w nim oświadczeo woli, których złożenie jest wymagane na etapie rekrutacji.

