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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Nie migaj się od życia” 
 

sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 
 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Osób Niesłyszących „W Mig”. 
2. Termin realizacji projektu 01.06.2022 r. - 31.12.2022 r. zgodnie z umową o realizację 

zadania publicznego zleconego. 
3. Projekt sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

4. Celem głównym projektu „Nie migaj się od życia” jest zwiększenie aktywności 
społecznej na rzecz dobra wspólnego i podniesienie kwalifikacji u 45 osób w wieku 18-
70 lat zamieszkujących subregion Mazur Zachodnich w okresie od 01.06.2022 do 
31.12.2022.  

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Nie migaj się 
od życia” 

2) Stowarzyszenie „W Mig” z siedzibą Tyrowo 101/5 14-100 Ostróda zakwalifikuje do 
udziału w projekcie łącznie 45 uczestników. 

3) Udział w projekcie jest bezpłatny. 
4) Zajęcia teoretyczne, warsztatowe odbywać się będą w Ostródzie i Iławie oraz online.  
5) W ramach projektu osoby zakwalifikowane uczestniczyć będą w następujących 

działaniach: 
 

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 

 
Termin 

realizacji  
1. Cykl szkoleń dla self-adwokatów 
Self – adwokatura jest procesem, który umożliwia osobie niepełnosprawnej nabywanie 
potrzebnych umiejętności przy wsparciu odpowiednich osób wspomagających. Zostanie 
przeprowadzonych 10 spotkań dla 5 przyszłych głuchych self-adwokatów. Zakłada się, że 
jedno spotkanie będzie trwać średnio dwie godziny dydaktyczne (90 min) i będzie obecny 

01.07.22-
31.12.22 
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tłumacz języka migowego. Terminy szczegółowe zostaną ustalone na podstawie rozmów 
z kandydatami.  Spotkania będą się odbywać w Ostródzie.  
2. Kampania społeczno- informacyjna 
Kampania powinna opierać się na trzech filarach: edukowaniu, informowaniu i 
integrowaniu. Jej zadaniem będzie podniesienie świadomości mieszkańców regionu o 
problemach i potrzebach osób niesłyszących. 

01.07.22-
31.12.22 
 

3. Podniesienie kwalifikacji uczestników 
a) patent sternika motorowodnego 
b) kurs języka migowego  

01.07.22-
31.12.22 
 

4. Wizyta studyjna na szlaku kulinarnym 
Uczestnicy podczas wyjazdu poznają obiekty na szlaku kulinarnym (min. 2 restauracje, 2 
producentów żywności oraz 1 Koło Gospodyń Wiejskich). Dowiedzą się jakie smaki 
dominują w regionie, a także jak funkcjonuje szlak, jak się rozwija, jak wygląda i na czym 
polega współpraca członków. W programie degustacja potraw regionalnych, poznanie 
lokalnych produktów oraz pokaz robienia sera i chleba. 

01.07.22-
30.11.22 
 

5. Zawody sportowe w kręgle 
Organizacja pierwszych zawodów w kręgle dla osób głuchych to innowacyjne wydarzenie 
w regionie. Zawody zostaną przeprowadzone w kręgielni, która spełnia najwyższe 
standardy do organizacji tego typu wydarzeń. O prawidłowe przeprowadzenie zadba 
sędzia główny, osoba odpowiedzialna za oprawę techniczną oraz osoba odpowiedzialna 
za scoring (ocena punktowa). 

01.08.22-
31.12.22 
 

                            
§ 3 

Kryteria rekrutacji 

1. Rekrutacja przeprowadzona będzie w czerwcu 2022 r. 
2. Formularze zgłoszeń do projektu znajdują się w biurze projektu, w Informacji Turystycznej 

w Ostródzie Pl.1000-lecia P.P. 1A 
3. Formularze rekrutacyjne są również dostępne w internecie pod linkiem https://tiny.pl/9znjh  
4. Działaniami będą objęte osoby mieszczące się w kryteriach deklaracji zamieszkujące 

subregion Mazur Zachodnich lub województwa warmińsko-mazurskiego w przypadku małej 
ilości Uczestników.  

5. Osoby spełniające warunek określony w §3 ust.4 niniejszego regulaminu w dalszej 
kolejności będą wybierane według wskazanej liczby przynależności do grupy docelowej 
określonej w §3 ust.6.   

6. Pożądana grupa docelowa to 45 osób (kobiety i mężczyźni) w wieku 18-70 lat, w tym 30 
osób głuchych oraz 15 przedstawicieli branży turystycznej i okołoturystycznej, pracownicy 
samorządów, instytucji publicznych, instytucji sportu i kultury, przedsiębiorcy mający lub 
planujący kontakt z osobą niesłyszącą, mieszkające na Mazurach Zachodnich. 

7. Nabór zgłoszeń uczestników rozpoczyna się od 15.06.2022 r. i potrwa do 29.06.2022 r.  
8. Pełna dokumentacja rekrutacji zawiera: 

 formularz zgłoszenia 
 regulamin 
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9. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą na adres biura projektowego tj. Tyrowo 
101/5, 14-100 Ostróda bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: wmig.ostroda@gmail.com 
 w terminie określonym w §3 ust.7.  

 
§ 4 

Procedura naboru 

1. Osobą odpowiedzialną za przebieg rekrutacji jest Koordynator. 
2. Odpowiedzialność za bieżącą obsługę warsztatów należy do Koordynatora Projektu  

i trenerów prowadzących poszczególne warsztaty. 
3. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są poprzez wypełnione formularze zgłoszeniowe 

podpisane czytelnie przez osobę zainteresowaną.  
4. Komisja rekrutacyjna analizuje kandydaturę danej osoby poprzez sprawdzenie: 

a. terminu złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami oraz analizy 
danych w nich zawartych, 

b. spełnienia kryteriów formalnych ustalonych w § 3 regulaminu. 
5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 
6. Osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu z powodu braku miejsc, zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej. 
7. Każdy kandydat zostanie powiadomiony o podjętej decyzji (poprzez wiadomość e-mail, 

SMS lub telefonicznie). 
§ 5 

Obowiązki uczestnika projektu 
 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do: 

a. podpisania deklaracji uczestnictwa, klauzuli RODO, zgody na wykorzystanie 
wizerunku, 

b. wypełnienia ankiety ewaluacyjnej wstępnej (przed rozpoczęciem warsztatów), 
c. wypełnienie ankiety końcowej (po zakończeniu warsztatów), 
d. regularnego uczestnictwa w warsztatach, 
e. przestrzegania punktualności, 
f. nieobecność powyżej 20% godzin, wymaga od uczestnika uzasadnienia.  
g. udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO.  

2. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo  w warsztatach  
(np. choroba, inny ważny powód) osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie ma 
prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego lub 
telefonicznego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, osoba zakwalifikowana 
do udziału w projekcie będzie wykluczona z kolejnych zajęć. 
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4. Na miejsce osoby, która zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie, zostaje 
zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 
lub wprowadzenie dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji 
posiada Koordynator projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 r. i obowiązuje przez cały czas 
trwania projektu tj. do 31.12.2022 r. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
reguły i zasady wynikające z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, a 
ponadto przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, ze 
szczególną uwagą na ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2018 roku poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

                                                          
 

                                                                                                            Zatwierdził: 
                                           

                                                                                               Koordynator Projektu  

 


