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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Z Dorotkowem po sukces. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa (2022)
1.03.2022 r. – 31.03.2023 r.
§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
1.

Projekt pod nazwą: „Z Dorotkowem po sukces. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa
(2022)” (dalej: Projekt), realizowany jest przez organizacją pożytku publicznego pn. „Dorotkowo” Fundacja na
rzecz Doroty Targowskiej i jej Przyjaciół z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 254/258, 87–100 Toruń wpisaną do
Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344871, NIP 9562264513, REGON
340689290 (dalej: Dorotkowo).

2.

Projekt w 94,99% jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej:
PFRON) w ramach zadań zleconych, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zlecone w ramach konkursu
1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”. W pozostałym zakresie projekt finansowany jest przez uczestników projektu
(dalej: Beneficjeci Ostateczni projektu/BO). Wkład Beneficjentów Ostatecznych równy jest iloczynowi godzin
udzielonego wsparcia zajęć indywidualnych i kwoty określonej w umowie między Dorotkowem a Beneficjentem.

3.

Projekt realizowany jest od dnia 1.03.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.

4.

Projekt ma charakter ogólnopolski.

5.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych obciążonych Trisomią 21, będącą przyczyną Zespołu
Downa, co oznacza, że Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być TYLKO osoby z Trisomią 21.

6.

Biuro projektu znajduje się w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 254/258, zaś projekt realizowany 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 250 osób niepełnosprawnych, obciążonych Trisomią
21, poprzez realizację terapii indywidualnej mającej na celu poprawę zdolności komunikacyjnych, ruchowych
i społecznych BO oraz kształtowanie ich sprawności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

9.

Informacja o projekcie jest dostępna na stronie internetowej Dorotkowa pod adresem: https://dorotkowo.pl

10. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz obowiązki stron, wynikające
z uczestnictwa BO w projekcie w czasie jego trwania.
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§2
Zasady rekrutacji do Projektu
1. BO projektu mogą zostać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie 8 województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego,
wielkopolskiego), posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
2. Wnioskodawca obejmie wsparciem osoby niepełnosprawne, w szczególności obciążone Trisomią 21, będące pod
opieką Dorotkowa i skupiane w Dorotkowym Klubie Integracji (Dor.K.I.) w celu kontynuacji terapii lub aplikujące
do tego Klubu (nowe osoby, zgłaszające się do Wnioskodawcy, zwłaszcza nowonarodzone dzieci).
3. Dostęp do Dorotkowego Klubu Integracji ma charakter otwarty i zawiera tyle miejsc, ile miejsc jest w projektach
realizowanych przez Dorotkowo w okresie trwania projektu.
4.

Procedura rekrutacyjna prowadzona przez Dorotkowo złożona jest z następujących etapów:
1)
2)
3)
4)
5)

przyjmowanie zgłoszeń do projektu;
weryfikowanie zgłoszeń rejestracyjnych pod względem spełnienia wymogów formalnych;
poinformowanie Beneficjenta (opiekuna prawnego BO) o wstępnym przyjęciu do udziału w projekcie;
zakwalifikowanie BO do określonych form wsparcia;
wyłonienie terapeutów dla BO (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);
6) podpisanie umowy udziału BO w projekcie oraz przesłanie wymaganej dokumentacji;
7) przydzielenie BO terapeutów oraz ustalenie harmonogramu terapii.
5. Rekrutacja BO do projektu będzie uwzględniać:
1) osoby obciążone Trisomią 21, skupiene w Dor.K.I. w celu kontynuacji terapii,
2) wiek BO (w szczególności dzieci do 3 r.ż.; osoby po 24 r.ż.) oraz dostęp do wsparcia terapeutycznego i sytuację zdrowotną BO,
3) miejsce zamieszkania BO (tereny wiejskie).
6. BO Projektu NIE MOGĄ zostać uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.
7.

Projekt nie obejmuje osób wymagających opieki paliatywnej oraz nie przewiduje organizacji opieki paliatywnej.

8. Nabór do projektu odbywa się na równych zasadach na terenie w województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, w których
realizowany jest projekt.
9. Nabór zgłoszeń do projektu prowadzony będzie w terminie od 27 do 31 maja 2022 r., do godz. 15.00
10. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza rekrutacyjnego, dostępnego
na stronie https://dorotkowo.pl, pocztą tradycyjną (wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie https://dorotkowo.pl, wydrukowanie go i wysłanie lub dostarczenie na adres biura projektu: Dorotkowo, 87–
100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258). Decyduje data wpływu zgłoszenia do biura projektu. Dlatego Dorotkowo rekomenduje przesyłanie zgłoszeń do projektu poprzez wysłanie formularza rekrutacyjnego za pomocą aplikacji, o której wyżej, co przyspieszy dotarcie zgłoszenia do biura projektu, a tym samym zwiększy szanse na dostanie się do projektu.
11. Wysłanie formularza rekrutacyjnego za pomocą aplikacji NIE WYMAGA wysyłania wydruku zgłoszenia do biura
projektu.
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12. Zgłosić można się/swoje dziecko tylko do jednego projektu aktualnie realizowanego przez Dorotkowo i dofinansowanego przez PFRON.
13. BO może uczestniczyć jednocześnie tylko w jednym projekcie realizowanym przez Dorotkowo, a dofinansowanym
przez PFRON.
14. W przypadku uczestnictwa przez BO w innym projekcie realizowanym przez Dorotkowo dofinansowanym przez
PFRON zgłoszenie zostanie odrzucone jako niepodlegające procedurze rekrutacyjnej.
15. Zgłoszenia złożone po terminie i godzinie, podanych powyżej, zostaną odrzucone jako niepodlegające procedurze
rekrutacyjnej.
16. W rekrutacji do projektu Dorotkowo przyjmie łącznie 250 BO obciążonych Trisomią 21.
17. Osoby zgłaszające się do projektu są zobowiązane do skorzystania z minimum dwóch form wsparcia przewidzianych w projekcie, takich jak:
1) terapia logopedyczno-pedagogiczna,
2) terapia ruchowa z elementami integracji sensorycznej,
3) terapia psychologiczna.
18. BO, którzy zostaną przyjęci do projektu są zobowiązani do korzystania ze wskazanych w formularzu rekrutacyjnym
form wsparcia przez cały okres realizacji projektu, z wyłączeniem sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych Dorotkowo,
nie może zapewnić terapeuty dla BO.
19. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:
1) brak zobowiązań finansowych wobec Dorotkowa;
2) przynależność do DorKI;
3) złożenie za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie: https://dorotkowo.pl (przesłanie pocztą lub dostarczenie do biura projektu) kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych zawierających:
1) formularz zgłoszeniowy (rekrutacyjny/rejestracyjny),
2) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
3) wynik badania cytogenetycznego lub innego dokumentu potwierdzającego Trisomię 21,
4) wywiązanie się z obowiązków zapisanych w umowie uczestnictwa w projekcie pn. „Dorotkowo
pomoga. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa” w okresie 2021–2022, o
którym mowa w par. 2 pkt. 12, ppkt. g umowy uczestnictwa w projekcie. Przy czym obowiązek
uznaje się za zrealizowany jeżeli Beneficjent prześle print screen, świadczący o tym, że umieścił
w terminie od 1.03.2021 r. do 31.05.2022 r. na stronie internetowej BO lub profilu w mediach
społecznościowych (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 nieposiadania kont na portalach społecznościowych lub indywidualnych stron internetowych poświęconych BO, wymagane jest złożenie oświadczenia o ich braku.
5) Założenie dla przyszłego Beneficjenta Ostatecznego adresu mailowego składającego się z imienia
i nazwiska – wymóg konieczny!
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20. Wszystkie kompletne zgłoszenia złożone w podanym powyżej terminie będą poddane procedurze rekrutacyjnej.
Zgłoszenia niekompletne nie będą brały udziału w rekrutacji!
21. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Beneficjent/BO zostanie powiadomiony drogą mailową o wynikach rekrutacji.
22. W przypadku przyjętych do projektu BO, Dorotkowo prześle za pomocą poczty elektronicznej i za obowiązkowym
potwierdzeniem odbioru przez Beneficjenta/BO umowę uczestnictwa w projekcie, którą Beneficjent/BO jest zobowiązany odesłać podpisaną w ciągu 5 dni od jej otrzymania na adres biura projektu.
23. Zakwalifikowani do projektu Beneficjenci/BO wraz z podpisaną umową powinni przesłać dodatkowo:
1) zaświadczenie od lekarza specjalisty (neurologa lub lekarza rehabilitacji) o braku przeciwwskazań do terapii (z wyszczególnieniem terapii, z których korzystać będzie BO) – zaświadczenie będzie wymagane po
etapie zakwalifikowania się BO do projektu,
2) w przypadku BO częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych kopię dokumentu potwierdzającego
ubezwłasnowolnienie – kopia dokumentu będzie wymagana po etapie zakwalifikowania się BO do projektu,
3) w przypadku dzieci niebiologicznych kopię dokumentu potwierdzającego objęcie BO opieką prawną – po
etpie zakwalifikowania się BO do projektu.
24. 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.
25. W sytuacji zarejestrowania mniejszej liczby zgłoszeń niż 250 Dorotkowo przedłuży rekrutację do wyczerpania
miejsc w projekcie.
26. W sytuacji zarejestrowania większej liczby zgłoszeń niż 250 do udziału w projekcie, osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu podczas rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową i będą miały szansę zostać przyjęte do projektu, za zgodą PFRON, w trakcie jego realizacji.
§3
Zasady realizacji projektu
1.

W projekcie dla BO przyjętych w ramach rekrutacji przewidziano 3 formy wsparcia:
1) indywidualną terapię logopedyczno-pedagogiczną (dla 250 BO) – średnio łącznie po 90 godzin na 1 BO
do 31.03.2023 r., w tym:
a) 81 godziny zajęć praktycznych – średnio 2–4 razy w tygodniu,
b) 9 godzin na opracowanie diagnozy początkowej i końcowej, opracowanie i ewentualną aktualizację
indywidualnego planu działania oraz omówienie tych dokumentów z opiekunami prawnymi, a także
przekazywanie informacji instruktażowych na temat pracy z BO,
2) indywidualną terapię ruchową z elementami integracji sensorycznej (220 BO) – średnio łącznie po 75 godzin na 1 BO do 31.03.2023 r., w
tym:
a) 68 godzin zajęć praktycznych – średnio 2–3 razy w tygodniu,
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b) 7 godzin na opracowanie diagnozy początkowej i końcowej, opracowanie i ewentualną aktualizację
indywidualnego planu działania oraz omówienie tych dokumentów z opiekunami prawnymi,
a także przekazywanie informacji instruktażowych na temat pracy z BO,
3) indywidualną terapię psychologiczną (63 BO) – średnio łącznie po 80 godziny na 1 BO do 31.03.2023 r.,
w tym:
a) 73 godziny zajęć praktycznych – średnio 2–3 razy w tygodniu,
b) 7 godzin na opracowanie diagnozy początkowej i końcowej, opracowanie i ewentualną aktualizację
indywidualnego planu działania oraz omówienie tych dokumentów opiekunami prawnymi, a także
przekazywanie informacji instruktażowych na temat pracy z BO,
2. 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 odrobieniu w innym uzgodnionym terminie, ale tylko w trakcie trwania Projektu tj. do 31.03.2023 r. W przypadku ryzyka nieodrobienia
zajęć przez BO, co Dorotkowo określa na początku każdego roku na podstawie monitorowania godzin udzielanego wsparcia, godziny zostają przydzielone innemu BO będącemu uczestnikiem projektu.
§4
Prawa Beneficjentów Projektu
1. Beneficjent/BO ma prawo do:
1) otrzymania karty diagnozy oraz Indywidualnego Planu Działania określonego dla BO,
2) otrzymywania informacji o przebiegu terapii,
3) stałego kontaktu z terapeutami,
4) kontaktu z biurem projektu, reprezentowanym przez: Kierownika Projektu Paulinę Bujanowską paulina.bujanowska[at]dorotkowo.pl, tel.: 784 567 359.
§5
Obowiązki Beneficjentów projektu
1. Beneficjent zobowiązany jest do:
1)

podpisania umowy sporządzonej przez Dorotkowo na podstawie formularza rekrutacyjnego i przesłania
umowy wraz danymi do faktury, najpóźniej w terminie 5 dni od momentu przesłania przez Dorotkowo wersji elektronicznej umowy na adres biura projektu,

2)

zapewnienia uczestnictwa BO we wszystkich zajęciach wyznaczonych harmonogramem terapii,

3)

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

4)

informowania na swojej stronie internetowej lub profilu na portalach społecznościowych (jeżeli takie posiada)
o wsparciu zorganizowanym przez Dorotkowo,

5)

bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy udział BO
w projekcie,
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6)

każdorazowego zgłaszania terapeucie nieobecności BO na zajęciach nie później niż dobę przed planowaną
nieobecnością,

7)

dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty (neurologa/neurologa dziecięcego lub lekarza rehabilitacji o braku przeciwwskazań do terapii (z wyszczególnieniem terapii, z których korzystać będzie BO),

8)

zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych informacji, o wszelkich zmianach w danych osobistych np. o zmianie
nazwiska, miejsca zamieszkania czy adresie do korespondencji,

9)

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 dotyczących korzystania przez BO z innych
równoległych formach wsparcia, współfinansowanych przez PFRON lub niepoinformowania o zmianach w tym
zakresie i w związku z tym uznania przez PFRON kosztów poniesionych na terapię BO za wydatek niekwalifikowany:
1) BO zostanie skreślony z listy uczestników projektu,
2) Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu kosztów całego kosztu terapii, poniesionych przez Dorotkowo
i zakwestionowanych przez PFRON, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty,
3) 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 monitoringowych 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 5,55 zł za każdą
przeprowadzoną godzinę zajęć. Faktura za zajęcia będzie wystawiona przez Dorotkowo na podstawie liczby godzin
terapii indywidualnej określonej w umowie uczestnictwa w projekcie według wzoru: liczba godzin wsparcia indywidualnego x 5,55 zł.
2.

Faktura za zajęcia terapeutyczne, będzie wystawiana w kilku częściach:
a) za zajęcia zrealizowane w okresie do 30.10.2022 r., z terminem płatności do 30.11.2022 r.;
b) za zajęcia zrealizowane i zaplanowane od 1.11.2022 r. do 31.03.2023 r. (określone w umowie), z terminem
płatności do 15.02.2023 r.

3.

W przypadku uiszczenia opłaty prognozowanej (ostatnia faktura) w kwocie wyższej niż ostatecznie wykorzystana
liczba godzin zajęć określonych w umowie, Dorotkowo dokona korekty końcowej 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 (w każdym projekcie zmienia się nr konta, co
wynika z wymogów PFRON) i na podstawie faktur wystawionych przez Dorotkowo. W tytule wpłaty należy OBOWIĄZKOWO wpisać: nr faktury, Z Dorotkowem po sukces, imię i nazwisko BO.

6.

Opłacający ma obowiązek przelać na wskazane konto TYLKO I WYŁĄCZNIE wyznaczoną kwotę, dokładnie taką jaka
widnieje na fakturze. Nieakceptowalnym jest dokonywanie samodzielnych zmian wartości kwoty bądź dzielenie
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sumy na kilka wpłat (np. dzielenie na raty bez ustalenia kwot ratalnych z biurem projektu, zaokrąglanie kwot, itp.).
Zaokrąglanie (nawet w dobrej wierze) kwot wskazanych na fakturach generuje dodatkowe czynności administracyjne dla kadry obsługującej projekt (konieczność wystawiania korekt, dokonywania zwrotów, składania wyjaśnień
itd. itp), co przy tak dużej liczbie BO i braku możliwości zwiększenia liczebności kadry administracyjnej Dorotkowa
niepotrzebnie zabiera czas obsłudze projektu.
§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 równoważnej ze zrealizowanymi godzinami terapii w wysokości określonej w umowie uczestnictwa.

3.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności BO na ponad 5 godzinach zajęć, minimum 3-krotnym odwoływaniu zajęć z mniejszym niż dobowe wyprzedzeniem i braku współpracy opiekunów prawnych z terapeutami
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, za pomocą poczty elektronicznej przesyłając informację o skreśleniu z listy BO, w terminie 5 dni roboczych od dnia skreślenia z listy, ust. 2
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

4.

BO zostanie skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
1)
2)
3)
4)

rezygnacji z dwóch lub więcej form wsparcia;
złożenia przez Beneficjenta nieprawdziwych oświadczeń w formularzu rekrutacyjnym;
utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w § 2, pkt.12, ppkt.2, lit. c regulaminu
nieustalenia przez opiekuna prawnego BO w porozumieniu z terapeutą harmonogramu realizacji godzin
zajęć terapeutycznych, mimo wskazanych przez terapeutę propozycji godzin prowadzenia zajęć;
5) Dorotkowo ma prawo wypowiedzenia umowy uczestnictwa w projekcie z Beneficjentem, który wykazuje
zaniedbania w realizacji projektu, utrudniając zachowanie jego ciągłości oraz przyczyniając się do spadku
efektywności prowadzonych form wsparcia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Dorotkowo zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i skreślenia BO z listy uczestników projektu oraz przyjęcia
w to miejsce osoby, oczekującej na przyjęcie do projektu, na liście rezerwowej;
6) Dorotkowo ma prawo wypowiedzenia realizacji umowy o zlecenie ze Zleceniobiorcą (terapeutą BO), jeżeli
zleceniobiorca wykazuje zaniedbania w realizacji projektu, utrudniając zachowanie jego ciągłości oraz przyczyniając się do spadku efektywności prowadzonych form wsparcia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Dorotkowo zastrzega sobie prawo nawiązania współpracy z innym Zleceniobiorcą/terapeutą dla danego
BO, a w przypadku niemożności pozyskania nowego terapeuty dla BO, rozwiązania umowy z Beneficjentem/BO o uczestnictwie w projekcie.
5. W przypadku rezygnacji bądź skreślenia z uczestnictwa w Projekcie Beneficjent/BO zobowiązany jest do uiszczenia opłaty równoważnej ze zrealizowanymi godzinami terapii.
6. W przypadku rozwiązania umowy z Beneficjentem/BO o uczestnictwie w projekcie Dorotkowo zwróci, opłacone przez Beneficjenta/BO, środki za niezrealizowane godziny wsparcia.
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§8
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do projektu Beneficjent/BO wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu „Z Dorotkowem po sukces. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem
Downa (2022)”, na udostępnianie zdjęć BO na stronie internetowej Dorotkowa, na Facebooku oraz w drukach
Dorotkowa, publikacjach promocyjnych, w których mowa o projektach realizowanych przez Dorotkowo,
a w szczególności o projekcie „Z Dorotkowem po sukces. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem
Downa (2022)”
2. Dorotkowo informuje Beneficjenta, że dane osobowe przekazane przez uczestników projektu „Z Dorotkowem
po sukces. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa (2022)” 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 Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 będą przetwarzane w celu realizacji projektu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Każdy uczestnik projektu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji,
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 przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.
RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia
udziału w projekcie.
4. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na: https://dorotkowo.pl/rodo-w-dorotkowie

/-/ Zarząd Dorotkowa
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 Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.
Beneficjent – strona podpisująca umowę (opiekun prawny/kurator małoletniej osoby, lub osoby ubezwłasnowolnionej/częściowo ubezwłasnowolnionej, która jest objęta terapią indywidualną w ramach projektu 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: „Z Dorotkowem po sukces. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa (2022)”.
8
Pomysł i realizacja:

Dofinansowanie:

