
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin” jest finansowany  
ze środków Gminy Miasto Szczecin 

REGULAMIN PROJEKTU  
„Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin” 

 
§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

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

i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin”, który jest finansowany ze środków Gminy 

Miasto Szczecin. 

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 niepełnosprawnościami1, zamieszkujące teren miasta Szczecin. 
b) Członkowie rodzin osoby/osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujące teren miasta Szczecin. 
c) Złożyła dokumenty rekrutacyjne do projektu, zawierające stosowne oświadczenia. 

 
§ 3 

OPIS ORGANIZACJI WSPARCIA 
 

1. Projekt zakłada realizację bezpłatnych szkoleń dla rodziców i zajęć terapeutycznych 
grupowych i indywidualnych dla dzieci z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 456 
godzin. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz uczestników, w 
tym dzieci biorących udział w projekcie. Dla każdego małoletniego uczestnika projektu, 
przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo inna 
ocena funkcjonalna, który/a wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom 
deficytu. 
 

2. W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia: 
I.ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:  

a) Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne (zajęcia indywidualne).  
b) Zajęcia z integracji sensorycznej (zajęcia indywidualne).  
c) Zajęcia logopedyczne i AAC (zajęcia indywidualne).  
d) Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych, w tym m.in.biofeedback oraz wykorzystanie 

mikropolaryzacji tDCS (zajęcia indywidualne).  
e) Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe). 

  

                                                           
1 Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez dziecko ważnego orzeczenia o niepełnosprawności 
(w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) lub 
posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza, np. psychiatrę dotyczącego 
całościowego zaburzenia rozwoju u dziecka, wskazujące na występowanie niepełnosprawności 
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I.I. 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. 
  
I.II. Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach 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. 
 
II. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 
Spotkania prowadzone w ramach tzw. „Klubu Rodzica i Opiekuna”, który odbywać się będzie co 
najmniej jeden raz w miesiącu. Każde spotkanie trwać będzie ok. 3 godziny. Będą miały charakter 
grupowy. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci  
z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo 
psycholog. Uczestnik projektu może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, wedle preferowanej przez 
siebie wybranej tematyki spotkania. Tematyka realizowanych spotkań będzie publikowana na bieżąco 
przez Projektodawcę, do wiadomości Uczestników, w tym w postaci wydarzeń na profilach 
społecznościowych Projektodawcy. 
  

3. Miejsce realizacji wsparcia. 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz spotkania w ramach „Klubu Rodzica i 
Opiekuna”, 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 01.01.2023 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.  

 
 


