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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” 

 

 

Projekt to działania, z których mogą skorzystać osoby 

z niepełnosprawnością. Działania są dopasowane do potrzeb osoby 

z niepełnosprawnością. 

Projekt trwa przez określony czas. 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie to informacje o tym, co 

powinieneś zrobić, żeby wziąć udział w tym projekcie. 

 

Informacje o projekcie 

 

Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” jest 

prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

 

Projekt jest prowadzony w 6 województwach: mazowieckie, łódzkie, 

śląskie, pomorskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie. 
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W każdym województwie jest biuro Centrum Doradztwa Zawodowego 

i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, czyli Centrum 

DZWONI. 

 

W biurze Centrum DZWONI zatrudnieni są trenerzy pracy, doradcy 

zawodowi i psychologowie, którzy pomogą Ci w znalezieniu pracy lub 

w utrzymaniu pracy, którą już masz. 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych płaci za 

większość wydatków w projekcie. Za mniejszą część wydatków płaci 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie. 

Ty nie płacisz za udział w projekcie. 

 

Projekt trwa 3 lata. 

 

Kto może wziąć udział w projekcie? 

 

Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli potrzebujesz wsparcia trenera pracy 

w znalezieniu pracy lub w utrzymaniu pracy, którą już masz. 

 

Powinieneś mieć ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

intelektualnej, psychicznej lub autyzmie.   

 

Rekrutacja, czyli w jaki sposób możesz być przyjęty do projektu? 

 

Umów się na spotkanie z pracownikami Centrum DZWONI. Możesz to 

zrobić telefonicznie lub osobiście w biurze Centrum DZWONI.  

Na spotkaniu dowiesz się, czy możesz wziąć udział w projekcie.  
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Na spotkanie przynieś: 

- swoje orzeczenie o niepełnosprawności  

- swój dowód osobisty.  

Podczas spotkania pracownik Centrum DZWONI pomoże Ci wypełnić 

formularz zgłoszeniowy. Formularz to dokument, w którym będą 

zapisane informacje o Tobie. 

Pracownicy sprawdzą, czy możesz zostać uczestnikiem projektu. 

Uczestnik projektu to osoba przyjęta do projektu. 

Pracownicy opowiedzą Ci o tym, w jaki sposób mogą Ci pomóc 

w znalezieniu i utrzymaniu pracy.  

 

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w projekcie musisz podpisać różne 

dokumenty, takie jak: 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.  

Zapytaj pracowników Centrum DZWONI, czego dotyczą te dokumenty. 

Jeśli jesteś osobą ubezwłasnowolnioną, na dokumentach podpisze się 

Twój opiekun prawny. 

 

Prawa uczestnika projektu 

 

Uczestnik projektu ma prawa:   

- Ty decydujesz o tym, z jakiego wsparcia chcesz skorzystać.  

- Od Ciebie zależy, jak długo chcesz korzystać ze wsparcia pracowników 

Centrum DZWONI. 

- Kiedy zakończysz udział w projekcie otrzymasz dokument, w którym 

będzie napisane, z jakiego wsparcia skorzystałeś. 
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Obowiązki uczestnika projektu 

 

Uczestnik projektu ma obowiązki: 

- Powinieneś przeczytać ten Regulamin. 

- Powinieneś brać udział w różnych działaniach, na które wcześniej -

umówisz się z pracownikami Centrum DZWONI.  

- Na koniec każdego miesiąca powinieneś podpisać się na liście 

obecności. 

- Powinieneś informować pracowników Centrum DZWONI, jeśli nie 

będziesz mógł przyjechać na spotkanie. 

 

Zmiany w Twoim udziale w projekcie 

Powinieneś poinformować pracowników Centrum DZWONI, jeśli:  

- Twój stan zdrowia pogorszy się,  

- Twoje orzeczenie straci ważność  

- nie będziesz mógł korzystać ze wsparcia z innego ważnego powodu. 

W tym czasie możesz być zawieszony w uczestnictwie w projekcie, czyli 

nie będziesz brał udziału w projekcie. Ten czas może trwać przez 3 

miesiące. Pracownicy Centrum DZWONI wyjaśnią Ci co powinieneś 

zrobić. 

 

Możesz również zrezygnować z udziału w projekcie. Musisz napisać, 

dlaczego rezygnujesz i przekazać takie pismo pracownikom Centrum 

DZWONI.  

Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad uczestnictwa w projekcie, które są 

opisane w Deklaracji uczestnictwa, pracownicy mogą 

zdecydować o zakończeniu Twojego udziału w projekcie. 
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Jeśli nie będziesz czegoś rozumiał, poproś o pomoc pracowników 

Centrum DZWONI. 

 

Gdzie znajdziesz Centra DZWONI? 

 

Adresy biur, w których możesz otrzymać informacje na temat rekrutacji  

i prowadzenia projektu: 

a) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną – Biuro Projektu  

ul. Głogowa 2 b, 02 – 639  Warszawa  

tel. /22/ 848 03 14; e-mail: zg@psouu.org.pl 

b) Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI 

w Warszawie  

ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa 

tel. /22/ 620 30 31, e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl  

c) Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI 

w Bytomiu 

ul. Pl. Kościuszki 9/33 

tel.726 136 335, e-mail: bytom@centrumdzwoni.pl    

d) Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI 

w Zgierzu  

ul. Al. Struga 13-21 lok. 208 

tel. 726 136 348, e-mail: zgierz@centrumdzwoni.pl   

e) Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI 

w Gdańsku  

mailto:zg@psouu.org.pl
mailto:warszawa@centrumdzwoni.pl
mailto:bytom@centrumdzwoni.pl
mailto:zgierz@centrumdzwoni.pl
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ul. Jagiellońska 11 

tel. 726 136 347, e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl   

f) Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI 

w Jarosławiu  

ul. Wilsona 6a 

tel. 726 136 364, e-mail: jaroslaw@centrumdzwoni.pl   

g) Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI 

w Ostródzie 

ul. ul. Kościuszki 2, pok. 312 

tel. 692 819 525 e-mail: ostroda@centrumdzwoni.pl   

 

mailto:gdansk@centrumdzwoni.pl
mailto:jaroslaw@centrumdzwoni.pl
mailto:ostroda@centrumdzwoni.pl

