Regulamin projektu „Jeden mały krok – wiele małych kroków…” –
kompleksowa rehabilitacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w
wieku do lat 24 z terenu województwa śląskiego.

§1
Słownik pojęć
Zleceniobiorca – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
Jednostka organizacyjna – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Ziemięcicach
Projekt – „Jeden mały krok – wiele małych kroków…” – kompleksowa
rehabilitacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 24 z
terenu województwa śląskiego.
Beneficjent ostateczny – osoba niepełnosprawna, która przedstawi
Zleceniobiorcy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
§2
Postanowienia ogólne
Projekt „Jeden mały krok – wiele małych kroków…” – kompleksowa
rehabilitacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 24 z
terenu województwa śląskiego jest projektem współfinansowanym ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON).
Zleceniobiorcą projektu jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
w Chorzowie, natomiast Realizatorem Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Ziemięcicach.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 marca
2023r. na podstawie umowy nr: ZZO/000179/12/D z dnia 19 grudnia
2019 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci ze sprzężoną
niepełnosprawnością w wieku od 0 do 24 lat z terenu województwa
śląskiego

poprzez

rozwój

umiejętności

poznawczych,

motorycznych,

komunikacyjnych i kompetencji społecznych, aby przygotować ich do
samodzielnego i aktywnego udziału w życiu społecznym oraz uniknięcia
wykluczenia społecznego.
§3
Rekrutacja do projektu
1. Kryteria uczestnictwa w projekcie
Beneficjentem ostatecznym projektu jest dziecko w wieku od 0 do 24 lat,
posiadające

aktualne

orzeczenie

o

stopniu

niepełnosprawności

lub

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które przedłoży Realizatorowi
komplet wymaganych formularzy i oświadczeń.

Beneficjentem projektu

może być osoba zamieszkująca województwo śląskie.
2. Etapy Rekrutacji
Promocja projektu będzie polegała na umieszczeniu informacji o projekcie
na stronie internetowej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym oraz
Specjalnego
umieszczeniu
Niewidomym

Ośrodka

Szkolno

plakatu
w

–

w siedzibie

Chorzowie

oraz

Wychowawczego
Regionalnej
Specjalnego

w

Ziemięcicach,

Fundacji
Ośrodka

Pomocy

Szkolno

–

Wychowawczego w Ziemięcicach
Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się w
sposób ciągły od 01.2020r. do 03.2021r. w miarę posiadania miejsc dla
uczestników projektu. Dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ziemięcicach w dni
robocze od 7:30 do 15:30.
Analiza

zgłoszeń

dokumentacji

będzie

polegała

zgłoszeniowej,

w

na
tym

sprawdzeniu
aktualności

kompletności
orzeczenia

o

niepełnosprawności,

a

dodatkowo

na

przeprowadzeniu

wywiadu

z

rodzicami i analizie dokumentacji medycznej.
Kwalifikacja i rekrutacja do projektu będzie polegała na przeprowadzeniu
diagnozy stanu psychoruchowego przez zespół specjalistów. Ostatecznie
zostaną

zakwalifikowane

dzieci

z

deficytami

w

zakresie

systemu

wzrokowego, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami emocjonalnymi,
zaburzeniami mowy i komunikacji, słuchu, z brakiem samodzielności w
czynnościach

codziennych

i trudnościami

w

zakresie

umiejętności

społecznych. Kompleksowa diagnoza stanu psychoruchowego pozwoli na
wybranie grupy beneficjentów ostatecznych. Dodatkowo do wsparcia z
zakresu hipoterapii zostaną przeprowadzone specjalistyczne kwalifikacje
(neurologiczna i rehabilitacyjna).
Rodzice zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu dzieci do projektu
telefonicznie/mailowo.
§4
Zakres wsparcia dla uczestników projektu
Projekt kierowany jest do 70 dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, w
wieku od 0 do 24 lat z terenu województwa śląskiego. Działania
przewidziane w projekcie skoncentrowane są na zwiększeniu możliwości
rozwojowych

dzieci

niepełnosprawnych

(z

niepełnosprawnością

intelektualną, wzroku, słuchu, ruchu, mowy, z autyzmem oraz z
występującymi sprzężeniami) m.in. poprzez zwiększenie dostępu do
różnych form rehabilitacji. Poszczególne formy wsparcia w projekcie
odnoszą się bezpośrednio do rodzaju niepełnosprawności występujących
u beneficjenta.

Każde

(niepełnosprawność)

zadanie

odpowiada

występującą

u

na

danego

konkretna
beneficjenta.

przewiduje następujące formy wsparcia: terapia widzenia
terapii ręki, rehabilitacja

potrzebę
Projekt

z elementami

w zakresie poruszania się, kontroli motoryki

oraz orientacja przestrzenna, integracja sensoryczna, rehabilitacja mowy i
komunikacja

alternatywna,

trening

umiejętności

społeczno

–

emocjonalnych, trening czynności dnia codziennego, terapia dźwiękiem,
hortiterapia, hipoterapia, choreoterapia, dogoterapii oraz konsultacje dla
rodziców. Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły tj. min. przez 5 dni
w tygodni, w trakcie trwania projektu. Każdy z beneficjentów będzie miał
opracowany Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie rodzaj
wsparcia jakie otrzyma w ramach projektu oraz cele prowadzonych
działań. Projekt jest przewidziany jako wieloletni. Projekt nie przewiduje
pobierania żadnych opłat od beneficjentów. Program zakłada udział
i obecność rodziców w trakcie rehabilitacji dziecka oraz prowadzenie
wsparcia na rzecz rodziców w formie konsultacji.
§5
Organizacja wsparcia
Harmonogram

wsparcia

będzie

dostępny

na

stronie

internetowej

Organizatora projektu tj. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w
Ziemięcicach
§6
Obowiązki uczestniczki/uczestnika projektu
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:


nieodpłatnego udziału w realizacji zajęć, na które się zakwalifikował,



korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,

2. Każdy rodzic lub opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany
jest do:


dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie



aktywnego

i

systematycznego

udziału

dzieci

w

zajęciach

projektowych,


przedstawiania pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia dziecka
przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku nieobecności na
zajęciach,



wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi,
kontroli i ewaluacji projektu,



bieżącego

informowania

o

wszystkich

zdarzeniach

mogących

zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie.
3. W celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w § 3
rodzic lub opiekun prawny uczestnika projektu jest zobowiązany do
złożenia następujących dokumentów:
 Formularz zgłoszeniowy beneficjenta do projektu
 Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
 Oświadczenie opiekuna beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie

danych

osobowych

beneficjenta

projektu

przez

Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON
 Oświadczenie opiekuna beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na
wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu przez Regionalną
Fundację

Pomocy

Niewidomym

oraz

PFRON

w

zakresie

realizowanego projektu
§7
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
Rodzic lub opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z
udziału swojego dziecka w projekcie, w formie pisemnej z podaniem
przyczyny.
Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku
naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z
listy uczestników projektu podejmuje w takim przypadku Koordynator
projektu.
§8
Zasady monitoringu i ewaluacji

Uczestnicy

projektu

podlegają

procesowi

monitoringu

i

ewaluacji.

Uczestnicy projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra
zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu
osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania
kontroli projektu.
§9
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
projektu, czyli 27.01.2020r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
Regulamin jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej
www.sosw.rfpn.org.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej
interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w
przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do
wniosku

o dofinansowanie

projektu,

zmianę

przepisów

prawa

lub

warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji
uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. Kwestie
nie

uregulowane

w

Koordynatora projektu.

niniejszym

regulaminie

rozstrzygane

są

przez

Załączniki:


Formularz zgłoszeniowy beneficjenta do projektu



Oświadczenie opiekuna beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych beneficjenta projektu
Regionalną

Fundację

Pomocy

Niewidomym

Specjalny

przez
Ośrodek

Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach oraz PFRON


Oświadczenie opiekuna beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na
wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu
Fundację

Pomocy

Niewidomym

Specjalny

przez Regionalną

Ośrodek

Szkolno

-

Wychowawczy w Ziemięcicach oraz PFRON w zakresie realizowanego
projektu

