
                                                                                                                                                                                                                    

Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

 
REGULAMIN PROJEKTU  

„Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu pn. „Kompleksowy program wsparcia dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnościami”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”  
z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Żubrów 3/1, w Szczecinie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000410582, NIP: 8522596740 REGON: 321187493. 
 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 23.05.2022 r. do 15.12.2022 r. 
4. Biuro projektu znajduje się przy ul. Żubrów 3/1, w Szczecinie. 
5. Ilekroć mowa o Rodzicach/Opiekunach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
 
 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki: 
 

a) Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (legitymująca się ważnym orzeczeniem  
o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych). Osoby legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności 
będą stanowić maksymalnie 10% ogółu beneficjentów, przy czym nie dotyczy to orzeczeń z uwagi na 
niepełnosprawność intelektualną, trwałą psychiczną i sprzężoną. 

 
 

§ 3 
OPIS ORGANIZACJI WSPARCIA 

 
1. Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci  

z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 1248 godzin dydaktycznych tj. 288 godzin zajęć 
grupowych oraz 960 godzin zajęć indywidualnych. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie  
z bieżących potrzeb i diagnoz dzieci biorących udział w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu, 
przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo innym, który 
wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu. W sytuacji, kiedy dany 
beneficjent, będzie posiadać już aktualny na dany moment test PEP-R, ADOS-2, VB-MAPP, itp. to nie 
będzie konieczności jego ponawiania a rodzaje zajęć i dostosowań zostaną oparte o aktualną 
dokumentację i ocenę psychomotoryczną dziecka. 
 

2. W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia. 
 

2.1. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE.  
a) Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne i terapii czaszkowo-krzyżowej 

(prowadzone przez fizjoterapeutę i terapeutę pedagogiki leczniczej)  
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b) Zajęcia z integracji sensorycznej (prowadzone przez terapeutę SI)  
c) Zajęcia logopedyczne i AAC (prowadzone przez logopedę i terapeutę AAC)  
d) Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych (prowadzone przez pedagoga specjalnego, 

oligofrenopedagoga, pedagoga osób z ASD, MPD i innych)  
  

2.2. ZAJĘCIA GRUPOWE. 
a) Trening Umiejętności Społecznych (prowadzony przez psychologa i/albo terapeutę TUS). W ramach 

zajęć z TUS zakłada się także wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, wyjście do kina, muzeum czy 
do pizzerii oraz inne aktywności związane z atrakcjami plenerowymi. 
 

3. Nieobecność dziecka na zajęciach. 
Zakłada się, że dziecko może być nieobecne na zajęciach z uwagi na chorobę albo nagłe zdarzenie losowe. 
Zgodnie z systemem szkolnym, formalnie należy traktować je jako zajęcia, które się odbyły,  nie mniej jednak 
każdorazowo będzie podjęta próba odrobienia takich zajęć w innym, dogodnym dla obu stron terminie. 
  
4. Harmonogram zajęć. 
Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po godzinie 14.00)  
i wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie 
dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach będą prowadzone dzienniki oraz 
dokumentacja fotograficzna. 
  
5. Miejsce realizacji wsparcia. 
Zajęcia będą realizowane w Placówce Terapeutycznej "Dzieńdoberek", przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie. 
 

§ 4  
ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIAZKÓW BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 

1. Uczestnik ma prawo do wglądu w przekazywane przez siebie dane osobowe i ich poprawianie.  
2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia Organizatorowi wszystkich wymaganych przez niego dokumentów, wynikających ze 
specyfiki projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu. 

b) przestrzegania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu projektu. 
 

§ 5 
WARUNKI REZYGNACJI 

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku 
rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Biura Projektu, poprzez pisemne złożenie rezygnacji drogą elektroniczną lub tradycyjną.  W przypadku 
przerwania udziału w projekcie bądź rezygnacji w trakcie jego trwania Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 
złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.  

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2022 r. 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zmiany 

Wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.  
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej.  
4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji wsparcia dla Uczestnika projektu.  

 


