
Zadanie dofinansowane ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

  
 

1 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 
 
Do projektu zapraszamy: 
– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną bez względu na wiek z terenu całej Polski 
– osoby posiadające aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności z zapisami 
obejmującymi orzeczone co najmniej dwie niepełnosprawności,  
– nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w 
podobnym celu  
 
 
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do Fundacji kompletu dokumentów: 
– karta zgłoszeniowa chorego (prawidłowo wypełniona i podpisana), 
– kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności  
 
O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria: 
 

1) Przesłanie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (niezbędny warunek formalny) 
2) Kolejność przyjęcia zgłoszenia 
3) Ze względu na logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do poszczególnych form wsparcia w 

projekcie decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do poszczególnych form wsparcia 
zakwalifikowane zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani 
posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym 
beneficjentem.  

 
Dodatkowe warunki rekrutacji: 
Zgodnie z procedurami PFRON w projekcie musi zostać zapewniony udział beneficjentów z co najmniej czterech 
województw. Maksymalny procentowy wskaźnik udziału beneficjentów z jednego województwa nie może 
przekroczyć 60% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. W przypadku przekroczenia limitu miejsc w projekcie 
lub przekroczenia limitu zgłoszeń beneficjentów z jednego województwa osoby zgłoszone ponad limit zostaną 
zamieszczone na liście rezerwowej w kolejności zgodnej z datą przyjęcia zgłoszenia.  
Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji 
zakwalifikowanego uczestnika. 
 
Zgłoszenia można przesyłać skanem na adres: projekt.pfron@miedzyniebemaziemia.pl  
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 10 kwietnia 2021 r.  
 
O wyniku rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani mailem do dnia 15.04.2021. 
 
Informacje o projekcie: 
Koordynator projektu 
Fundacji Między Niebem a Ziemią 
kom. 607 916 340 / 662 033 999 
mail: projekt.pfron@miedzyniebemaziemia.pl 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 
50-077 Wrocław 
www.miedzyniebemaziemia.pl 
 


