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Dofinansowanie: Pomysł i realizacja: 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Dorotkowo Pomaga. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa 

1.03.2021–31.03.2022 

 

§1 

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

1. Projekt: Dorotkowo Pomaga. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa (zwanym dalej: Pro-

jektem), realizowany jest przez Dorotkowo. Fundację na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół (zwaną dalej: 

Dorotkowem). 

2. Projekt w 89,80% jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (da-

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

tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zlecone w ramach 

konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”. W pozostałym zakresie projekt finansowany jest przez uczestników 

projektu (zwanymi dalej: Beneficjentami Ostatecznymi projektu/BO). Wkład Beneficjentów Ostatecznych równy 

jest iloczynowi godzin udzielonego wsparcia zajęć indywidualnych i kwoty określonej w umowie między Dorot-

kowem a Beneficjentem. 

3. Projekt realizowany jest od dnia 1.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. 

4. Projekt ma charakter ogólnopolski. 

5. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych obciążonych Trisomią 21, będącą przyczyną Ze   

społu Downa, co oznacza, że Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być TYLKO osoby z Trisomią 21. 

6. Biuro Dorotkowa znajduje się w jego siedzibie w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 254/258, zaś projekt reali-

zowany jest na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego,  

pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. 

7. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Dorotkowem a PFRON. 

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

dorosłych obciążonych Trisomią 21 poprzez poprawę ich zdolności komunikacyjnych, ruchowych, intelektual-

nych oraz społeczno-poznawczych i kształtowanie, za pomocą indywidualnej terapii, sprawności niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania.  

9. Informacja o projekcie będzie dostępna na stronie internetowej Dorotkowa: www.dorotkowo.pl 
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10. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz obowiązki tak Beneficje-

tów/Beneficjentów Ostatecznych i Dorotkowa (Stron), wynikające z uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w 

projekcie. 

 

§ 2 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych obciążonych Trisomią 21, zamieszkujących na terenie wo-

jewództw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, warmiń-

sko-mazurskiego i wielkopolskiego. 

2. Beneficjentami Projektu „Dorotkowo pomaga. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Dow-

na” nie mogą zostać uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.  

3. Nabór ma charakter otwarty w województwach, w których realizowany jest projekt. 

4. Nabór zgłoszeń do projektu prowadzony będzie w terminie od 14 maja 2021 do 17 maja 2021 r., do godziny 

12:00. Z uwagi na trwający stan epidemii zgłoszenia do projektu będą przyjmowane: 

a)  drogą elektroniczną – na adres dp.rekrutacja@dorotkowo.pl (decyduje data i godzina wpływu: do 17 maja 

2021 r. (poniedziałek), do godz.12:00, 

5. Zgłosić można się/swoje dziecko tylko do jednego projektu aktualnie realizowanego przez Dorotkowo i dofinan-

sowanego przez PFRON. 

6. BO może uczestniczyć jednocześnie tylko w jednym projekcie realizowanym przez Dorotkowo, a dofinansowa-

nym przez PFRON. 

7. W przypadku uczestnictwa przez BO w innym projekcie realizowanym przez Dorotkowo dofinansowanym przez 

PFRON zgłoszenie zostanie odrzucone jako niepodlegające procedurze rekrutacyjnej. 

8. Zgłoszenia złożone po terminie i godzinie, podanych powyżej, zostaną odrzucone jako niepodlegające procedu-

rze rekrutacyjnej.  

9. W rekrutacji do projektu Dorotkowo przyjmie łącznie 210 osób. 

10. Osoby zgłaszające się do projektu są zobowiązane do skorzystania z minimum dwóch form wsparcia przewidzia-

nych w projekcie, takich jak: terapia ruchowa z elementami integracji sensorycznej, terapia logopedyczno-

pedagogiczna, terapia rewalidacyjna, terapia psychologiczna przez cały okres realizacji projektu z wyłączeniem 

sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych Dorotkowo nie może zapewnić właściwego terapeuty dla BO. 

11. Projekt nie obejmuje osób wymagających opieki paliatywnej oraz nie przewiduje organizacji opieki paliatywnej. 
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12. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:  

1) zamieszkanie na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckie-

go, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego; 

2) złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych zawierających: 

a) formularz zgłoszeniowy, 

b) informację o stanie zdrowia BO, 

c) deklarację udziału w projekcie, 

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

e) oświadczenia o miejscu zamieszkania BO, 

f) oświadczenie o niekorzystaniu przez BO z zajęć logopedyczno-pedagogicznych, z terapii rucho-

wej z elementami integracji sensorycznej, terapii rewalidacyjnej oraz terapii psychologicznej w 

ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z PFRON w trakcie udziału BO w 

projekcie „Dorotkowo Pomaga…”, 

g) print screen wywiązania się z obowiązku informacyjnego na temat udzielonego przez Dorotko-

wo wsparcia w okresie 2020–2021, o którym mowa w par. 4 i 5 umowy uczestnictwa w projek-

cie „Do świata z Dorotkowem… Edycja 2020–2021” (dotyczy ubiegających się o kontynuację 

wsparcia przez Dorotkwo), 

h) kopię ostatniego orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w 

przypadku braku możliwości uzyskania aktualnego ww. dokumentu akceptowane będzie 

oświadczenie o dostarczeniu go, nie później niż 7 dni od daty otrzymania aktualnego orzeczenia,  

i) kopię ostatniej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego (jeżeli Bo posiada) – dotyczy TYLKO BO niekorzystających ze wsparcia 

Dorotkowa w okresie 2020–2021,  

j) zaświadczenie od lekarza specjalisty (neurologa lub lekarza rehabilitacji) o braku przeciwwska-

zań do terapii (z wyszczególnieniem terapii, z których korzystać będzie BO) – w przypadku braku 

możliwości pozyskania zaświadczenia z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego dokument ten 

musi być dostarczony do Dorotkowa najpóźniej do dn. 31 lipca 2021 r., w przeciwnym wypadku 

Dorotkowo zaprzestanie udzielania wsparcia BO, 

k) kopię wyniku badania cytogenetycznego lub innego dokumentu potwierdzającego Trisomię 21, 
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l) w przypadku BO częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych kopię dokumentu potwier-

dzającego ubezwłasnowolnienie. 

m) w przypadku dzieci niebiologicznych kopię dokumentu potwierdzającego stanowienie statusu 

opiekuna prawnego;  

3) wywiązanie się z obowiązków zapisanych w umowie uczestnictwa w projekcie pn. „Do świata z Dorot-

kowem… (edycja 2020–2021) realizowanym przez Dorotkowo (zg. z par. 4 i 5 umowy). Przy czym obo-

wiązek uznaje się za zrealizowany jeżeli Beneficjent prześle print screen, świadczący o tym, że umieścił 

w terminie od 1.04.2020 do 31.05.2021 na stronie internetowej BO lub profilu w mediach społeczno-

ściowych (jeżeli posiada) np. baner: Jest z nami Dorotkowo (przesłany Beneficjentowi przez Dorotkowo 

oraz dostępny na stronie internetowej Dorotkowa), lub #jestZnamiDorotkowo (dotyczy BO ubiegających 

się o kontynuację wsparcia udzielonego przez Dorotkowo) w przypadku nie posiadania kont na portalach 

społecznościowych lub indywidualnych stron internetowych poświęconych BO, wymagane jest złożenie 

oświadczenia o ich braku. 

 

13. Zgłoszenie do projektu winno spełniać następujące warunki formalne: 

1) login adresu mailowego, wykorzystywany podczas rekrutacji MUSI składać się z imienia i nazwiska Bene-

ficjenta Ostatecznego (osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w projekcie), np. karoli-

na.nowak234@wp.pl 

2) temat maila: Dorotkowo Pomaga – imię i nazwisko Beneficjenta, województwo i powiat zamieszkania 

3) komplet dokumentów należy przesłać W JEDNEJ wiadomości zawierającej odrębne pliki zapisane w 

formacie .pdf: 

a) plik nr 1 nazwany 1_formularz_rekrutacyjny_nazwisko_BO, zawierający: formularz rekrutacyjny, 

informację o stanie zdrowia, deklarację udziału w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o miejscu zamieszkania BO, oświadczenie o 

niekorzystaniu przez BO z zajęć tożsamych z tymi do jakich zostanie zakwalifikowany w ramach 

innych projektów finansowanych ze środków pochodzących z PFRON w trakcie trwania projektu, 

b) plik nr 2 nazwany 2_orzeczenie_nazwisko_BO: tj. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełno-

sprawności/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,  

c) plik nr 3 nazwany 3_wynik_nazwisko_BO: tj. wynik badania cytogenetycznego lub innego do-

kumentu potwierdzającego Trisomię 21, 
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d) plik nr 4 nazwany 4_opinia_wwr_nazwisko_BO, tj.: opinia o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju (jeżeli BO posiada) lub 4_orzeczenie o kształceniu_nazwisko_BO, tj.: ostatnie orzecze-

nie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli BO posiada) – dotyczy TYLKO BO niekorzystają-

cych ze wsparcia Dorotkowa w okresie 2020–2021, 

e) plik nr 5 nazwany 5_print_screen, tj. print screen ze strony internetowej BO lub profilu w me-

diach społecznościowych (jeżeli posiada), dokumentujący wywiązanie się z par. 4 i 5 umowy z 

Dorotkowem, czyli o wywiązaniu się z informowania na profilu społecznościowym BO lub jego 

stronie internetowej o wsparciu rehabilitacji BO przez Dorotkowo. Przy czym obowiązek uzna-

je się za zrealizowany jeżeli Beneficjent prześle print screen, świadczący o tym, że umieścił w 

terminie od 1.04.2020 do 31.05.2021 na stronie internetowej BO lub profilu w mediach spo-

łecznościowych (jeżeli posiada) np. baner: Jest z nami Dorotkowo (przesłany Beneficjentowi 

przez Dorokowo oraz dostępny na stronie internetowej Dorotkowa), lub #jestZnamiDorotkowo 

(dotyczy BO ubiegających się o kontynuację wsparcia udzielonego przez Dorotkowo).  

f) plik nr 6 nazwany 6_zaswiadczenie_BO: tj. zaświadczenie od lekarza specjalisty. W przypadku 

braku możliwości pozyskania zaświadczenia z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego doku-

ment ten musi być dostarczony do Dorotkowa najpóźniej do dn. 31 lipca 2021 r. (wzór zaświad-

czenia do pobrania w dokumentacji rekrutacyjnej:  

https://www.dorotkowo.pl/rehabilitacja/dorotkowo-pomaga  

g) w przypadku BO częściowo bądź całkowicie ubezwłasnowolnionych dokument potwierdzający 

status, plik nr 7 nazwany 7_ubezwłasnowolnienie_BO.  

h) w przypadku dzieci niebiologicznych dokument potwierdzający stanowienie statusu opiekuna 

prawnego, plik nr 8 nazwany 8_status opiekuna prawnego_BO  
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Przykład maila zgłoszeniowego:  

 

 

 

14. Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w par. 13 zostanie odrzucone jako niepodlegające procedurze 

rekrutacyjnej. 

15.    W przypadku większej, niż zakładana w projekcie, liczby zgłoszeń na poszczególne formy wsparcia o przydziale 

godzin w ramach tych form wsparcia decyduje Dorotkowo na podstawie informacji złożonych przez 

BO/opiekunów prawnych BO na etapie rekrutacji, a dotyczących stanu zdrowia BO i dostępności BO do terapii. 

16. W sytuacji zarejestrowania większej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie, osoby, które nie zostaną zakwalifi-

kowane do projektu podczas rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową i będą miały szansę zostać przyjęte 

do projektu, za zgodą PFRON, do projektu w trakcie jego realizacji.  

17. W przypadku wpłynięcia w rekrutacji większej liczby zgłoszeń niż miejsc o wstępnym przyjęciu do projektu decy-

dować będzie kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń (dokumentów rekrutacyjnych). 

18.  Procedura rekrutacyjna złożona jest z następujących etapów: 

a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych (14.05.2021–17.05.2021 r., do godz. 12:00), 

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

wa w § 13 regulaminu,  
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c) zakwalifikowanie Beneficjenta Ostatecznego do poszczególnych form wsparcia, 

d) poinformowanie Beneficjenta (opiekuna prawnego BO) o wstępnym przyjęciu do udziału w projekcie; w 

przypadku BO, dla których nie uda się wyłonić terapeutów do żadnej z wybranych przez Beneficjenta form 

wsparcia Dorotkowo zastrzega sobie prawo do skreślenia BO z listy osób uczestniczących w projekcie, 

e) podpisanie umowy z opiekunem prawnym BO/z BO, dla którego zostali wyłonieni terapeuci oraz ustalenie 

harmonogramu terapii. 

19. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż 210 zostanie stworzona lista rezerwowa, z której oczekujący zostaną 

włączeni do projektu, za zgodą PFRON, w sytuacji ryzyka niewykorzystania godzin wsparcia przez BO już 

uczestniczących w projekcie. 

 

§ 3 

Zasady realizacji projektu 

 

1. Projekt jest realizowany w terminie 1.03.2021 r. – 31.03.2022 r. 

2. W projekcie dla BO przyjętych w ramach rekrutacji przewidziano 4 formy wsparcia: 

a) indywidualną terapię logopedyczno-pedagogiczną (dla 189 BO) – średnio łącznie po 80 godziny na 1 BO 

do 31.03.2022 r., w tym: 

– 73 godziny zajęć praktycznych – średnio 2–3 razy w tygodniu, 

– 7 godzin na opracowanie diagnozy początkowej i końcowej, opracowanie i ewentualną aktualizację in-

dywidualnego planu działania oraz omówienie tych dokumentów z rodzicami/opiekunami, a także prze-

kazywanie informacji instruktażowych na temat pracy z BO, 

b) indywidualną terapię ruchową z elementami integracji sensorycznej (105 BO) – średnio łącznie po 80 godziny 

na 1 BO do 31.03.2022 r., w tym: 

– 73 godziny zajęć praktycznych – średnio 2–3 razy w tygodniu, 

– 7 godzin na opracowanie diagnozy początkowej i końcowej, opracowanie i ewentualną aktualizację in-

dywidualnego planu działania oraz omówienie tych dokumentów z rodzicami/opiekunami, a także prze-

kazywanie informacji instruktażowych na temat pracy z BO, 

c) indywidualną terapię rewalidacyjną (126 BO) – średnio łącznie po 80 godziny na 1 BO do 31.03.2022 r., w 

tym: 

– 73 godziny zajęć praktycznych – średnio 2–3 razy w tygodniu, 
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– 7 godzin na opracowanie diagnozy początkowej i końcowej, opracowanie i ewentualną aktualizację in-

dywidualnego planu działania oraz omówienie tych dokumentów z rodzicami/opiekunami, a także prze-

kazywanie informacji instruktażowych na temat pracy z BO, 

d) indywidualną terapię psychologiczną (63 BO) – średnio łącznie po 80 godziny na 1 BO do 31.03.2022 r., w 

tym: 

– 73 godziny zajęć praktycznych – średnio 2–3 razy w tygodniu, 

– 7 godzin na opracowanie diagnozy początkowej i końcowej, opracowanie i ewentualną aktualizację in-

dywidualnego planu działania oraz omówienie tych dokumentów z rodzicami/opiekunami, a także prze-

kazywanie informacji instruktażowych na temat pracy z dzieckiem, 

 

Liczba godzin form wsparcia, została w miarę możliwości dostosowana do sytuacji w Polsce, wynikającej ze stanu 

zagrożenia epidemicznego i jego ewentualnych skutków, przekładających się także na sytuację osób niepełno-

sprawnych. 

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

możliwości uczestniczenia na stałe w procesie rehabilitacji BO. 

4. Liczba poszczególnych godzin terapii jest przypisana do Beneficjenta Ostatecznego projektu co oznacza, że zaję-

cia, które się nie odbyły z powodu czasowej nieobecności BO podlegają obowiązkowemu odrobieniu w innym 

uzgodnionym terminie, ale tylko w trakcie trwania Projektu tj. do 31.03.2022 r. W przypadku ryzyka nieodro-

bienia zajęć przez BO, co Dorotkowo określa na początku każdego roku na podstawie monitorowania godzin 

udzielanego wsparcia, godziny zostają przydzielone innemu BO, który został przyjęty do projektu z listy  

rezerwowej, a umowa między Beneficjentem a Dorotkowem zostanie aneksowana w zakresie liczby godzin. 

 

§ 4 

Prawa Beneficjentów Projektu 

1. Beneficjent 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 biurem projektu, reprezentowanym przez: Kierownika Projektu Paulinę Bujanowską pauli-

na.bujanowska[at]dorotkowo.pl, tel.: 784567359 i Koordynatorkę Projektu: Jolantę Kordek jolan-
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ta.kordek[at]dorotkowo.pl, tel. 694665028 oraz Koordynatorkę Projektu Alicję Raczycką ali-

cja.raczycka[at]dorotkowo.pl, tel. 

 

§ 5 

Obowiązki Beneficjentów projektu 

1. Beneficjent zobowiązany jest do: 

a) podpisania umowy sporządzonej przez Dorotkowo na podstawie formularza zgłoszeniowego i przesłania 

umowy wraz z oryginałami dokumentów rekrutacyjnych i danymi do faktury, najpóźniej w terminie 14 dni 

od momentu przesłania przez Dorotkowo wersji elektronicznej umowy 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) informowania na swojej stronie internetowej lub profilu na Facebooku (jeżeli takie posiada) o wsparciu zor-

ganizowanym przez Dorotkowo, 

e) bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy udział BO  

w projekcie, 

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

nieobecnością, 

g) dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty (neurologa/neurologa dziecięcego lub lekarza rehabili-

tacji o braku przeciwwskazań do terapii (z wyszczególnieniem terapii, z których korzystać będzie BO) –  

w przypadku braku możliwości pozyskania zaświadczenia z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego do-

kument ten musi być dostarczony do Dorotkowa najpóźniej do dn. 31 lipca 2021 r., 

h) zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych informacji, o wszelkich zmianach w danych osobistych,  

i) zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych informacji, o zmianie miejsca zamieszkania BO, w szczególności o 

przeprowadzce do województwa innego niż wymienione w § 2 ust. 1. 

 

2. W przypadku złożenia przez Beneficjenta nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 12 pkt. 2 lit. e 

oraz lit. f regulaminu lub niepoinformowania o zmianach w tym zakresie i w związku z tym uznania przez 

PFRON kosztów poniesionych na rehabilitację BO za wydatek niekwalifikowany:  

a) BO zostanie skreślony z listy uczestników projektu,  
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b) Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu kosztów całego kosztu terapii, poniesionych przez Dorotko-

wo i zakwestionowanych przez PFRON, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty,  

c) BO nie będzie miał możliwości przystąpienia do kolejnych projektów realizowanych przez Dorotkowo. 

3. Beneficjent zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Dorotkowo oraz PFRON wizyt mo-

nitoringowych na zajęciach realizowanych w ramach projektu zarówno w gabinecie terapeuty, jak i w miejscu 

zamieszkania BO.  

§ 6 

Płatności 

1. Beneficjent zobowiązany jest do uiszczenia wkładu własnego za udział w Projekcie w wysokości 11,05 zł za każdą 

przeprowadzoną godzinę zajęć. Faktura za zajęcia będzie wystawiona przez Dorotkowo na podstawie liczby go-

dzin terapii indywidualnej określonej w umowie uczestnictwa w projekcie według wzoru: liczba godzin wsparcia 

indywidualnego x 11,05 zł. 

2. Faktura za zajęcia terapeutyczne, będzie wystawiana w 2 częściach: pierwsza – za zajęcia zrealizowane w 

okresie do 30.10.2021 r., z terminem płatności do 30.11.2021 r.; druga – za zajęcia zrealizowane i zaplanowa-

ne od 1.11.2021 r. do 31.03.2022 r. (określone w umowie), z terminem płatności do 28.02.2022.  

3. W przypadku uiszczenia opłaty prognozowanej (druga faktura) w kwocie wyższej niż ostatecznie wykorzystana 

liczba godzin zajęć określonych w umowie, Dorotkowo dokona korekty drugiej faktury i zwróci kwotę za zajęcia, 

które się nie odbyły.  

4. Faktury zostaną przesłane na adres mailowy wskazany przez Beneficjenta w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Opłatę należy wnieść na konto projektu określone w umowie i na podstawie faktur wystawionych przez Dorot-

kowo. W tytule wpłaty należy wpisać: nr faktury, Dorotkowo Pomaga, imię i nazwisko BO.  

 

§ 7 

 Zasady skreślenia z udziału w projekcie  

1. Beneficjent/BO zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Dorotkowa o rezygnacji BO  

z uczestnictwa w projekcie.  

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Beneficjent/BO zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rów-

noważnej ze zrealizowanymi godzinami terapii w wysokości określonej w umowie uczestnictwa.  

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

ływaniu zajęć z mniejszym niż dobowe wyprzedzeniem i braku współpracy opiekunów prawnych z terapeu-
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tami w rehabilitacji BO lub braku współpracy w zakresie organizacji terapii z Dorotkowem, Dorotkowo ma 

prawo do skreślenia BO z udziału w projekcie. Dorotkowo powiadomi opiekuna prawnego BO pisemnie, za po-

mocą poczty elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia skreślenia z listy, ust. 2 niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku nieustalenia przez opiekuna prawnego BO w porozumieniu z terapeutą harmonogramu realizacji 

godzin zajęć terapeutycznych BO, mimo wskazanych przez terapeutę propozycji godzin prowadzenia zajęć, 

Dorotkowo zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o skreśleniu BO z listy uczestników projektu. 

5. BO zostanie skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach: 

a) rezygnacji z dwóch lub więcej form wsparcia, 

b) złożenia przez Beneficjenta nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 2 pkt 13 pkt 2 lit. e oraz lit. 

f   regulaminu lub niepoinformowania o zmianach w tym zakresie, 

c) utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w pkt. 3, 

d) nieustalenia przez opiekuna prawnego BO w porozumieniu z terapeutą harmonogramu realizacji go-

dzin zajęć terapeutycznych, mimo wskazanych przez terapeutę propozycji godzin prowadzenia zajęć. 

 

 

§ 8 

 Przetwarzanie danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych uczestników (BO, Beneficjenci, opiekuni prawni BO) i personelu projek-

tu (terapeuci, konsultanci medyczni, obsługa administracyjna) są: realizator Projektu, tj. organizacja pozarzą-

dowa Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa 

Chełmińska 254/258 oraz instytucja dofinansowująca projekt, tj. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.  

2. Osobą wyznaczoną przez Administratora do nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych jest Inspek-

tor Ochrony Danych, e-mail: ido@dorotkowo.pl. 

3. Dane osobowe uczestników projektu (BO, Beneficjenci, opiekuni prawni BO) i personelu projektu (terapeuci, 

konsultanci medyczni, obsługa administracyjna) będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
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4. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe: 

a. w przypadku Beneficjentów Ostatecznych Projektu: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imio-

na rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, niepełno-

sprawność, przyczyna niepełnosprawności, stan zdrowia, przebieg rehabilitacji, leczenia, edukacji i 

zatrudnienia, dokument potwierdzający ubezwłasnowolnienie BO (w przypadku Beneficjentów Osta-

tecznych częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych),  

b. w przypadku opiekunów prawnych Beneficjentów Ostatecznych Projektu: imiona, nazwisko, miejsce 

zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, sytuacja rodzinna (liczebność rodziny; choroby), mail, 

telefon, 

c. w przypadku personelu projektu: imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miej-

sce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, kwalifikacje zawodowe poświadczone kopiami dy-

plomów i certyfikatów, doświadczenie zawodowe, mail, telefon, 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. rekrutacji do Projektu, 

b. zorganizowania, przeprowadzenia i ewaluacji form wsparcia przewidzianych w Projekcie (dotyczy 

osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie), 

c. zorganizowania i udzielenia wsparcia przewidzianego w Projekcie, w tym konsultowania stanu zdro-

wia BO ze specjalistami rehabilitacji, terapii i medycyny w celu udzielenia optymalnego wsparcia BO 

zaplanowanego w projekcie (dotyczy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie), 

d. na podstawie odrębnie udzielonej zgody – udokumentowania i upublicznienia zdjęć i nagrań filmo-

wych z realizacji przewidzianych w Projekcie form wsparcia na stronie internetowej 

www.dorotkowo.pl a także w profilach Dorotkowa prowadzonych w mediach społecznościowych 

oraz w drukach i publikacjach promocyjnych wydawanych przez Dorotkowo.  

6. Dane osobowe będą przechowywane: 

a. w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie – w terminie do 5 lat od zakończenia re-

alizacji Projektu.  

b. w przypadku osób niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie – w terminie do 6 miesięcy od zakoń-

czenia realizacji Projektu. 
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7. Dane osobowe zostaną przekazane Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za po-

średnictwem systemu Ewidencji Godzin Wsparcia w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji 

projektu oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON. 

8. Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora osobom (uczestnikom i personelowi projektu) zaan-

gażowanym w zorganizowanie i udzielenie wsparcia przewidzianego w Projekcie (dotyczy osób zakwalifiko-

wanych do udziału w Projekcie), 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora konsultantom medycznym zaangażowanym w 

zorganizowanie i udzielenie wsparcia przewidzianego w Projekcie (dotyczy osób zakwalifikowanych do udzia-

łu w Projekcie), 

10. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora osobom lub instytucjom uprawnionym do 

przeprowadzania audytów i kontroli związanych z realizacją Projektu i działań statutowych Fundacji  

11. Osoby udostępniające dane osobowe Administratorowi mają prawo dostępu do treści swoich danych oso-

bowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ("zapomnienia"), przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem 

12. Osobom udostępniającym dane osobowe Administratorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

13. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomaty-

zowany 

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania lub wycofanie zgody na ich 

przetwarzanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie. 

  

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ: 

Administrator danych osobowych/Administrator – Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół 

z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 254/258 oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.  
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Beneficjent – strona podpisująca regulamin/umowę (rodzic/opiekun prawny nieletniej osoby, lub osoby ubezwła-

snowolnionej/częściowo ubezwłasnowolnionej, która jest objęta terapią indywidualną w ramach projek-

tu albo dorosła osoba niepełnosprawna, która jest objęta terapią indywidualną w ramach projektu). 

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

w ramach projektu. 

Organizator – Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i jej Przyjaciół, organizacja pozarządowa założona 

przez prywatne osoby fizyczne i prowadzona przez rodziców osób z niepełnosprawnościami. 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Personel projektu – terapeuci, konsultanci medyczni i obsługa administarcyjna projektu. 

Projekt – autorski projekt Dorotkowa, którego tytuł to: „Dorotkowo Pomaga.Rehabilitacja dzieci, młodzieży i doro-

słych z Zespołem Downa”. 

 


