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REGULAMIN PROJEKTU  

„Klub Rodzica i Opiekuna” 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu pn. „Klub Rodzica i Opiekuna”, 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 22.05.2022 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 łącznie spełnia poniższe kryteria: 

 
Beneficjentami projektu są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze 
bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych  
z terenu województwa zachodniopomorskiego - osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane 
przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.  

 
§ 3 

OPIS ORGANIZACJI WSPARCIA 
 

1. W ramach realizacji projektu, odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna, który jest grupą 
wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy członkami rodzin osób niepełnosprawnych, 
opiekunami, kadrą i wolontariuszami, bezpośrednio zaangażowanymi w proces rehabilitacji zawodowej lub 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
Projekt zakłada:  

 efektywne wsparcie szkoleniowe dla Rodziców i Opiekunów,  

 bezpłatne comiesięczne spotkania ze specjalistami, prowadzone w formie warsztatów,  

 kameralne grupy uczestników, 

 zapewnienie dodatkowej opieki nad dziećmi w trakcie trwania w/w spotkań. 
 
2. W ramach realizacji działania, prowadzone będzie także indywidualne wsparcie psychologiczne  
i terapeutyczne dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, 
bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. 
Osoby potrzebujące będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie wspierania 
siebie oraz swoich najbliższych, dzieci w zakresie problemów z jakim się spotykają. Dobór konkretnych zajęć 
wynikać będzie ze zgłaszanych bieżących potrzeb i diagnozy terapeuty. Poradnictwa udzielać będą: psycholog, 
logopeda, terapeuta - pedagog specjalny, terapeuta SI, fizjoterapeuta. 
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3. Harmonogram zajęć. 
Spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna odbywać się będą co najmniej 1 raz z miesiącu w godzinach 
popołudniowych, tak by możliwie dużo rodziców mogło w nich wziąć udział. W miarę zaistnienia takiej 
potrzeby dopuszcza się także możliwość zajęć w sobotę. Dopuszcza się możliwość wykonania np. 2 spotkań w 
jednym miesiącu a w kolejnym żadnego.  
 
4. Miejsce realizacji projektu. 
Zajęcia grupowe oraz indywidualne, prowadzone będą w placówce „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3, albo 
przy ul. Kuśnierskiej 6, 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 22.05.2022 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.  

 
 


