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Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, 

w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2019–2020) 

projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, 

w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2019-2020) 

01.04.2019 r.–31.03.2020 r. 

 

§1 

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

1. Projekt Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawno-

ściami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2019-2020) (zwanym dalej: Pro-

jektem) realizowany jest przez Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół (zwaną 

dalej: Organizatorem). 

2. Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) w ramach zadań zleconych, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o re-

habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zlecone 

w ramach konkursu 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”. W pozostałym zakresie projekt finansowany 

jest przez uczestników projektu (zwanymi dalej: Beneficjentami Ostatecznymi projektu/BO). Wkład Bene-

ficjentów Ostatecznych równy jest iloczynowi godzin udzielonego wsparcia zajęć indywidualnych  

i kwoty określonej w umowie między Organizatorem, a Beneficjentem w wysokości 12,17 zł. Pobierany on 

będzie do uzyskania łącznej kwoty wkładu własnego, która określona została w umowie 

nr ZZO/000238/02/D z dn. 22 marca 2019 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych, a Fundacją Dorotkowo. 

3. Projekt realizowany jest od dnia 1.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. 

4. Projekt ma charakter ogólnopolski. 

5. Biuro Organizatora znajduje się w jego siedzibie przy ul. Szosa Chełmińska 254/258, 87–100 Toruń, 

zaś projekt realizowany na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, 

wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podlaskiego i lubuskiego. 

6. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Organizatorem, 

a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

7. Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych (w szczególności obciążonych Trisomią 21) poprzez poprawę ich zdolności komunikacyj-
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nych, ruchowych, intelektualnych oraz społeczno-poznawczych i kształtowanie, za pomocą indywidualnej 

terapii, sprawności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.  

8. Informacja o projekcie będzie dostępna na stronach internetowych Organizatora: www.dorotkowo.pl  

9. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, oraz obowiązki Stron wynikające z uczestnictwa Benefi-

cjenta Ostatecznego w projekcie. 

§ 2 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21, 

ale także innymi anomaliami genetycznymi lub chorobami neurologicznymi, zamieszkujących na terenie 

województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, 

śląskiego, podlaskiego i lubuskiego. 

2. Nabór do projektu ma charakter otwarty w województwach, w których realizowany jest projekt i rusza  

od momentu zamieszczenia informacji o rekrutacji na stronie Organizatora to jest od 1.04.2019 r. 

3. Nabór zgłoszeń do projektu prowadzony jest w terminie 1.04.2019 r. – 4.04.2019 r. do godziny 15.00. 

W tym czasie zgłoszenia do projektu będą przyjmowane: 

a) drogą elektroniczną - na adres: ds.rekrutacja@dorotkowo.pl (decyduje data i godzina wpływu: 

do 04.04.2019 r. do godz. 15.00), 

b) osobiście – w siedzibie Organizatora: Dorotkowo. Fundacja na Rzecz Doroty Targowskiej i Jej 

Przyjaciół, ul. Szosa Chełmińska 254-258 Toruń, w godzinach 9.00-15.00 (decyduje data dostarczenia, 

do 04.04.2019 r. do godz. 15.00). 

4. Wszystkie zgłoszenia złożone w podanym powyżej terminie będą poddane procedurze rekrutacyjnej.  

5. Do projektu Organizator przyjmie łącznie 160 osób.  

6. W przypadku wpłynięcia w rekrutacji większej liczby zgłoszeń niż miejsc (160) o przyjęciu do projektu 

decydować będą następujące kryteria (stosowane w kolejności wymienienia poniżej):  

a) osoby (BO) uczestniczące w projektach realizowanych przez Organizatora – kontynuacja 

w rehabilitacji; 

b) osoby (BO) z Trisomią 21;  

c) osoby (BO) zamieszkujące tereny wiejskie; 

d) kolejność zgłoszeń.  

7. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest nieposiadanie nieuregulowanych zobowiązań wobec 

Organizatora Projektu i złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych zawierających: 



©  

 

 

Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, 

w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2019–2020) 

projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 

 

a) formularz zgłoszeniowy,  

b) deklarację udziału w projekcie,  

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

d) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, 

e) oświadczenia o miejscu zamieszkania BO, 

f) oświadczenie o niekorzystaniu przez BO z zajęć logopedyczno-pedagogicznych oraz z terapii ru-

chowej w ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z PFRON w trakcie trwania 

projektu.  

8. Procedura rekrutacyjna prowadzona jest przez Organizatora w formie zgłoszeń przyjmowanych mai-

lowo na adres ds.rekrutacja@dorotkowo.pl lub osobiście (adres: Dorotkowo, ul. Szosa Chełmińska 

254/258, 87–100 Toruń) i złożona jest z następujących etapów: 

a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych (1.04.2019 r. - 4.04.2019 r.),  

b) weryfikowanie dokumentów rekrutacyjnych pod względem spełnienia wymogów formalnych, 

o których mowa w § 2 pkt 1, 3, 6 i 7 regulaminu (5.04.2019 r. – 10.04.2019 r.),  

c) zakwalifikowanie BO do określonych form wsparcia, poinformowanie Beneficjenta o wyniku 

rekrutacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów 

(do 10.04.2019 r.), 

d) podpisanie umowy, 

e) przypisanie BO do rehabilitantów oraz ustalenie harmonogramu terapii (do 30.04.2019 r.). 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż 160 zostanie stworzona lista rezerwowa, z której 

oczekujący zostaną włączeni do Projektu w sytuacji ryzyka niewykorzystania godzin wsparcia przez 

BO już przyjętych do Projektu. 

 

§ 3 

Zasady realizacji projektu 

1. Projekt jest realizowany w terminie 01.04.2019 r.–31.03.2020 r. 

2. W projekcie dla BO przyjętych w ramach rekrutacji przewidziano 2 formy wsparcia: 

a) indywidualną terapię logopedyczno-pedagogiczną prowadzoną dla każdego BO z częstotliwością 

średnio 2-4 razy w tygodniu – średnio łącznie po 142 godziny do 31.03.2020 r. 

b) indywidualną terapię ruchową prowadzoną dla każdego dziecka z częstotliwością średnio 1-3 razy 

w tygodniu – średnio łącznie po 101 godzin do 31.03.2020 r.  



©  

 

 

Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, 

w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2019–2020) 

projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 

 

3. Pierwszeństwo przy rozdziale godzin będą mieli BO, których oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują i nie 

mają możliwości uczestniczenia na stałe w procesie ich rehabilitacji. 

4. Liczba poszczególnych godzin terapii jest przypisana do Beneficjenta Ostatecznego projektu co ozna-

cza, że zajęcia, które się nie odbyły z powodu czasowej nieobecności BO podlegają obowiązkowemu 

odrobieniu w innym uzgodnionym terminie, ale tylko w trakcie trwania Projektu tj. do 31.03.2020 r. 

W przypadku ryzyka nieodrobienia zajęć przez BO, godziny zostają przydzielone innemu BO, który 

został przyjęty do Projektu z listy rezerwowej, a umowa między Beneficjentem a Organizatorem zo-

stanie zmieniona w zakresie liczby godzin. 

 

§ 4 

Prawa Beneficjentów Projektu 

1.  Beneficjent/Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny BO ma prawo do: 

a) otrzymania karty diagnozy oraz Indywidualnego Planu Działania określonego dla BO, 

b) otrzymywania informacji o przebiegu zajęć terapeutycznych, 

c) stałego kontaktu z terapeutami, 

d) kontaktu z Organizatorem Projektu, reprezentowanym przez Kierownika Projektu Danutę Zielińską 

i Koordynatora Projektu Annę Lemańską. 

 

§ 5 

Obowiązki Beneficjentów projektu 

1. Beneficjent zobowiązany jest do: 

a) podpisania umowy sporządzonej przez Organizatora na podstawie Formularza zgłoszeniowego 

i przesłania Umowy wraz z oryginałami dokumentów rekrutacyjnych (jeśli zostały złożone w for-

mie elektronicznej) najpóźniej w terminie 7 dni od momentu przesłania przez Organizatora wersji 

elektronicznej umowy na adres wskazany w Formularzu rekrutacyjnym, 

b) dostarczenia wraz z podpisaną umową: wyniku badania cytogenetycznego lub innego dokumen-

tu potwierdzającego anomalię genetyczną/chorobę neurologiczną BO oraz zaświadczenia od le-

karza specjalisty (neurologa, lekarza rehabilitacji) o braku przeciwwskazań do terapii (z wyszcze-

gólnieniem poszczególnych terapii, z których korzystać będzie BO); 

c) zapewnienia uczestnictwa BO we wszystkich zajęciach wyznaczonych harmonogramem terapii,  

d) udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu projektu, 
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e) informowania na swojej stronie internetowej lub profilu na Facebooku (jeżeli takie posiada) o 

wsparciu zorganizowanym przez Organizatora projektu, 

f) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział BO w Projekcie, 

g) każdorazowego zgłaszania nieobecności BO na zajęciach nie później niż dobę przed planowaną 

nieobecnością, 

h) niezwłocznego informowania o zmianie miejsca zamieszkania BO, w szczególności o przeprowadz-

ce do województwa innego niż wymienione w § 2 pkt 1. 

i) W przypadku złożenia przez Beneficjenta nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 2 pkt 

7 e i f Regulaminu i w związku z tym uznania przez PFRON kosztów poniesionych na rehabilitację 

BO za wydatek niekwalifikowany Beneficjent/BO będzie obowiązany do zwrotu kosztów wydanych 

na zajęcia uczestnika w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 

2. Beneficjent zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia Organizatorowi oraz PFRON-owi wi-

zyt monitoringowych na zajęciach realizowanych w ramach projektu zarówno w siedzibie Organizato-

ra, jak i poza nią, w tym także w miejscu zamieszkania BO.  

 

 

§ 6 

Płatności 

1. Beneficjent/BO zobowiązany jest do uiszczenia wkładu własnego za udział w Projekcie w wysokości 

wskazanej w Umowie uczestnictwa w projekcie. 

2. Opłata może zostać wniesiona jednorazowo lub w ratach uzgodnionych z Organizatorem, nie później 

jednak niż do 28.02.2020 r. 

3. Opłatę należy wnieść na konto Projektu określone w Umowie i na podstawie Faktury wystawionej 

przez Organizatora. W tytule wpłaty należy wpisać:  

Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, 

w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2019-2020) 

Wpłata od BO: imię i nazwisko. 

4. W przypadku uiszczenia opłaty z góry, i niewykorzystania założonej liczby godzin, Organizator zwraca 

kwotę proporcjonalną do liczby zajęć, które się nie odbyły. 
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§ 7 

 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie  

1. Beneficjent/BO zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Organizatora o re-

zygnacji BO z uczestnictwa w Projekcie.  

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Beneficjent/BO zobowiązany jest do uiszczenia 

opłaty równoważnej ze zrealizowanymi godzinami terapii w wysokości określonej w Umowie Uczest-

nictwa.  

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności BO na ponad 10 godzinach zajęć, minimum 5-

krotnym odwoływaniu zajęć z mniejszym niż dobowe wyprzedzeniem i braku współpracy rodziców 

(opiekunów prawnych) z terapeutami w rehabilitacji BO, Organizator ma prawo do skreślenia BO z 

udziału w projekcie. Organizator powiadomi przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Benefi-

cjenta Ostatecznego pisemnie, listem poleconym w terminie 5 dni roboczych od dnia skreślenia z listy, 

pkt 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8 

 Przetwarzanie danych osobowych  

1. Przystępując do projektu Beneficjent wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych w celu moni-

toringu i ewaluacji projektu Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2019-

2020), na udostępnianie zdjęć BO na stronie internetowej „Dorotkowa”, na Facebooku oraz w drukach 

Organizatora, publikacjach promocyjnych, w których mowa o projektach realizowanych przez Dorot-

kowo, a w szczególności o projekcie Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 

2019-2020). 

2. Organizator informuje Beneficjenta, że dane osobowe przekazane przez uczestników projektu 

Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, 

w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2019-2020) realizatorowi projektu 

tj. organizacji pozarządowej Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół 

z siedzibą w Toruniu przy ul: Szosa Chełmińska 256-258 (administratora danych) oraz Państwo-

wemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana 
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Pawła II 13 będą przetwarzane w celu realizacji projektu, finansowanego ze środków Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dane osobowe mogą być także przetwarza-

ne, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 

Każdy uczestnik projektu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktua-

lizacji, uzupełniania i usuwania „zapomnienia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-

rektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować 

będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie. 

3. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na: http://dorotkowo.pl/rodo-w-dorotkowie 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ: 

Beneficjent – strona podpisująca regulamin/umowę (rodzic/opiekun prawny nieletniej osoby, która jest 

objęta terapią indywidualną w ramach projektu lub dorosła osoba niepełnosprawna, która jest 

objęta terapią indywidualną w ramach projektu) 

Beneficjent Ostateczny (BO) – osoba niepełnosprawna, będąca uczestnikiem projektu i objęta terapią in-

dywidualną w ramach projektu. 

Organizator – Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Projekt – zadanie, którego tytuł to: Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób doro-

słych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 

2019-2020) i którego celem jest organizacja indywidualnej terapii logopedyczno-pedagogicznej 

oraz ruchowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w szczególności obciążonych Triso-

mią 21. 

 

 

 

 


