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Do świata z Dorotkowem  

Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2017–2019) 

projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Do świata z Dorotkowem  

Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2017–2019) 

II Etap projektu - 1.04.2018 r.–31.03.2019 r. 

 

§1 

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

1. Projekt Do świata z »Dorotkowem«. Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami gene-

tycznymi (EDYCJA 2017–2019) (zwanym dalej: Projektem) 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 2/2016 „Kurs na samodzielność”.  

3. Projekt realizowany jest od dnia 1.03.2017 r. do dnia 31.03.2019 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, wiel-

kopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. 

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 z Trisomią 21 lub rzadkimi anomaliami 

genetycznymi poprzez poprawę ich zdolności komunikacyjnych, ruchowych, intelektualnych oraz społecz-

no-poznawczych i kształtowanie, za pomocą indywidualnej terapii, sprawności niezbędnych do samodziel-

nego funkcjonowania.  

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

9. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uzupełniającej, oraz obowiązki Stron wynikające z 

uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. 

§ 2 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Projekt jest skierowany dla osób obciążonych Trisomią 21 lub rzadkimi anomaliami genetycznymi, 
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zamieszkujących na terenie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, 

mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. 

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 internetowej, to jest od 

13.04.2018 r. 

3. Do II okresu realizacji projektu automatycznie zostają zakwalifikowani Beneficjentów Ostatecznych (BO) 

biorący udział w I etapie projektu. Beneficjenci/BO muszą jednak przedłożyć Formularz zgłoszenia 

wraz z załącznikami oraz podpisać regulamin, co będzie jednoznaczne z jego akceptacją. Kontynuacja 

terapii będzie zagwarantowana pod warunkiem, że Beneficjent/BO nie posiada nieuregulowanych 

zobowiązań wobec Organizatora.  

4. Nabór do projektu w II okresie realizacji ma zgodnie z założeniami projektów wieloletnich charakter 

uzupełniający – zakłada przyjęcie do projektu 5 nowych BO. 

5. Nabór zgłoszeń do II etapu projektu prowadzony jest w terminie 13-20.04.2018 r. W tym czasie 

zgłoszenia do projektu będą przyjmowane za pośrednictwem: 

- Internetu - na adres: marcelina.dabrowska@dorotkowo.pl (decyduje data i godzina wpływu: do 

20.04.2018 r., godz. 23.59 włącznie); 

- poczty tradycyjnej - na adres: Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół, ul. Szosa 

Chełmińska 254-258 Toruń (decyduje data wpływu, do 20.04.2018); 

- 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 20.04.2018 r.) 

Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów – zgodnie z zapisami punktu 9.  

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

7. W pierwszym etapie projektu Organizator przyjął do projektu łącznie 104 osoby. Natomiast w II 

etapie przyjmie 5 kolejnych osób. Po otrzymaniu dofinansowania na realizację II etapu wszystkim 

Beneficjentom/BO przyjętym do I etapu przedłużone zostaną umowy na kolejny rok. Jedynie w 

przypadku zadeklarowania przez Beneficjenta/BO rezygnacji z udziału w projekcie umowa może zostać 

nieprzedłużona na II etap projektu. 

8. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń od BO nieuczestniczących w I etapie projektu niż 

miejsc (to jest 5) o przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria (stosowane w kolejności 

wymienienia poniżej):  

a) uczestnictwo w projektach realizowanych przez Dorotkowo. Fundacja na Rzecz Doroty Targowskiej i 
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Jej Przyjaciół w 2017 r. – kontynuacja w rehabilitacji,  

b) zamieszkanie terenów wiejskich, gdzie BO ma utrudniony dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych,  

c) nieobjęcie BO opieką żłobka, przedszkola lub obowiązkiem szkolnym oraz BO niepracującego 

zawodowo,  

d) kolejność zgłoszeń. 

9. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych 

zawierających: 

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 

g) podpisany regulamin.   

Rekrutacji podlegać będą tylko osoby, które nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań wobec 

Organizatora Projektu.  

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

lowo na adres koordynatora projektu: Marceliny Dąbrowskiej. 

(adres: marcelina.dabrowska@dorotkowo.pl) lub pocztą tradycyjną, lub osobiście (adres: Dorotkowo, 

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

a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych (13.04.2018r.-20.04.2018r.),  

b) weryfikowanie dokumentów rekrutacyjnych pod względem spełnienia wymogów formalnych, o których 

mowa w  § 2 pkt 1, 3 i 8 regulaminu,  

c) zakwalifikowanie BO do określonych form wsparcia, poinformowanie BO/przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego o wyniku rekrutacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub 

uzupełnienia dokumentów, 

d) podpisanie umowy, 

e) przypisanie BO do rehabilitantów oraz ustalenie harmonogramu terapii. 
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11. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż 5 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 01.03.2017 r.–31.03.2019 r. i będzie realizowany w dwóch okre-

sach:  

a) I okres: 1.03.2017 r.–31.03.2018 r. 

b) II okres: 1.04.2018 r.–31.03.2019 r. 

Niniejszy regulamin rekrutacji określa działania w Projekcie realizowane w II okresie dofinansowa-

nia/realizacji Projektu (1.04.2018–31.03.2019).  

2. W II okresie realizacji Projektu dla BO przyjętych w ramach rekrutacji przewidziano 2 formy wsparcia: 

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

średnio 2 razy w tygodniu – średnio łącznie po 105 godzin do 31.03.2019 r. 

b) indywidualną terapię ruchową prowadzoną dla każdego dziecka z częstotliwością średnio 2 razy w 

tygodniu – średnio łącznie po 110 godzin do 31.03.2019 r.  

3. Liczba poszczególnych godzin terapii jest przypisana do Beneficjenta Ostatecznego projektu co oznacza, 

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

bieniu w innym uzgodnionym terminie, ale tylko w trakcie trwania II okresu Projektu tj. do 

31.03.2019 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 czyli rodzi-

cem/przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym BO a Organizatorem aneksowana. 

 

§ 4 

Prawa Beneficjentów Projektu 

1.  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, 
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d) kontaktu z Organizatorem Projektu, reprezentowanym przez Koordynatorki Projektu: Ewę Dom-

browską i Marcelinę Dąbrowską. 

 

§ 5 

Obowiązki Beneficjentów projektu 

1. BO/rodzic/przedstawiciel ustawowy BO/opiekun prawny BO zobowiązany jest  do: 

a) podpisania umowy sporządzonej przez Organizatora na podstawie Formularza zgłoszeniowego 

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

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

nicznej na adres wskazany w Formularzu rekrutacyjnym, 

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

c) udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu projektu, 

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

udział BO w Projekcie, 

e) każdorazowego zgłaszania nieobecności BO na zajęciach nie później niż dzień przed planowaną 

nieobecnością, 

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

ce do województwa innego niż wymienione  w § 1 pkt 5. 

g) W przypadku złożenia przez BO/Beneficjenta nieprawdziwych oświadczeń, o którym mowa w § 2 

pkt 9 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. 

 

§ 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 28.02.2019 r. 

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

przez Organizatora. W tytule wpłaty należy wpisać:  
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Do świata z "Dorotkowem". Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi 

(EDYCJA 2017-2019)  

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. 

 

§ 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 organizator ma 

prawo do skreślenia BO z udziału w projekcie. Organizator powiadomi przedstawiciela ustawowe-

go/opiekuna prawnego Beneficjenta pisemnie, listem poleconym w terminie 5 dni roboczych od dnia 

skreślenia z listy, pkt 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

 

Zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego zapisy: 

 

 

……………..………….……………….………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis BO/Beneficjenta* 
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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) – dziecko niepełnosprawne, będące uczestnikiem projektu i objęte terapią 

indywidualną w ramach projektu. 

Organizator – Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Projekt – zadanie, którego tytuł to: Dorotkowe wsparcie na starcie. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z nie-

pełnosprawnościami, w szczególności obciążonych Trisomią 21 i którego celem jest organizacja 

indywidualnej terapii logopedyczno-pedagogicznej oraz ruchowej dzieci i młodzieży z niepełno-

sprawnościami w szczególności obciążonych Trisomią 21. 

 

 


