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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

„JAKIE DIAGNOZOWANIE- TAKIE EFEKTY TERAPII” 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Zadaniu  pt. „Jakie diagnozowanie- takie 

efekty terapii”  dofinansowanym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 

Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

§ 1. 

Informacja o Zadaniu 

1. Zadanie pt. „Jakie diagnozowanie- takie efekty terapii” realizowane jest przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny ‘S.O.S.” w Grębowie, 39-410 

Grębów, ul. .Dolańskich 142.  

2. Głównym celem zadania jest wprowadzenie profesjonalnej –popartej specjalistyczną diagnozą 

-rehabilitacji dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku od 0 do 

24 roku życia (do końca edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Grębowie) 

z terenu powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego w okresie od 26 lipca 2021 do 15 

października 2021r.  Wsparciem zostanie objętych 20 dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności. 

4. Udział w Zadaniu jest bezpłatny.  

§ 2. 

1. Oferowane formy wsparcia : 

1) Diagnoza dla min. 20 uczestników przy użyciu zakupionych narzędzi diagnostycznych. 

2) Zajęcia rehabilitacyjne dla 15 uczestników- dzieci z wykrytymi wadami stóp i postawy.  

3) Zajęcia hipoterapii dla10 uczestników- dzieci i młodzieży ze wskazanymi przez 

fizjoterapeutę trudnościami w zakresie równowagi i/lub kontroli postawy, którzy 

dostarczą zaświadczenie od lekarza lub fizjoterapeuty o braku przeciwskazań do 

hipoterapii. 

3. Zajęcia będą prowadzone  zgodnie z przyjętym harmonogramem.   

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w obydwu formach zajęć, na które się zapiszą i zadeklarują 

chęć udziału po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.  

5. Zajęcia hipoterapii trwają 30 minut, zajęcia rehabilitacyjne mogą trwać od 30 do 60 minut. 

6. Uczestnicy mają zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas 

prowadzenia zajęć oraz opiekę pedagogiczną.  
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§ 3. 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

Zadanie – Zadanie pn. „Jakie diagnozowanie- takie efekty terapii”  realizowany na podstawie 

umowy zawartej z Województwem Podkarpackim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w Rzeszowie;  

Realizator – Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny „S.O.S.” 

w Grębowie;  

Uczestniczka/uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi  

w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach Zadania;  

Biuro Zadania – sekretariat  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grębowie,  

39-410 Grębów, ul. Dolańskich 142. 

§ 4. 

Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników 

1. Rekrutacja rozpoczyna się 01.08.2021r. Nabór uczestników Zadania przeprowadzony będzie 

przez powołaną Komisję Rekrutacyjną .  

2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia  

o  niepełnosprawności. Wsparcie mogą uzyskać uczniowie szkół  funkcjonujących  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie, dzieci biorące udział w zajęciach 

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i zgłaszające się do  Punktu Konsultacyjnego w 

SOSW. 

Dodatkowy warunek to: zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności 

powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego.   

Kryteria naboru: stwierdzone przez fizjoterapeutów na podstawie diagnozy trudności w sferze 

ruchowej w tym problemy dotyczące koordynacji i równowagi. 

3.W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej zakładane warunki organizacyjne dla 

poszczególnych form możliwe jest ograniczenie liczby form wsparcia na jednego Uczestnika.  

W tym przypadku zostaną zastosowane dodatkowe kryteria tj. 

I. Zajęcia rehabilitacyjne: 

A. Wskazania do terapii z uwzględnieniem rodzaju i nasilenia występujących wad 

3 pkt- wada ogranicza lub utrudnia funkcjonowanie lub/ i powoduje ból 

2 pkt- sprzężenie wad stóp i postawy  
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1 pkt- wada postawy 

 

B. Warunki socjalno- bytowe: 

3 pkt- rodzina dzieckiem z niepełnosprawnościami sprzężonymi, korzystająca z pomocy 

społecznej 

2 pkt- rodzic samotnie wychowujący dziecko, korzystający z pomocy społecznej 

1 pkt- rodzina korzystająca z pomocy społecznej 

 

II. Zajęcia hipoterapii 

A. Wskazania do terapii z uwzględnieniem rodzaju i nasilenia występujących wad 

3 pkt- wada ogranicza lub utrudnia funkcjonowanie lub/ i powoduje ból 

2 pkt- sprzężenie wad stóp i postawy  

1 pkt- wada postawy 

 

B. Warunki socjalno- bytowe: 

3 pkt- rodzina dzieckiem z niepełnosprawnościami sprzężonymi, korzystająca z pomocy 

społecznej 

2 pkt- rodzic samotnie wychowujący dziecko, korzystający z pomocy społecznej 

1 pkt- rodzina korzystająca z pomocy społecznej 

 

4. Zakwalifikowany Uczestnik, wypełnia deklarację uczestnictwa i składa ją w sekretariacie 

SOSW w godzinach pracy sekretariatu. Termin składania dokumentów upływa dnia  

22 sierpnia 2021  roku o godzinie 1500.  

5. Regulamin oraz formularze są dostępne na stronie http://soswgrebow.pl/stowarzyszenie-s-o-

s/ oraz w sekretariacie SOSW. 

6. Jeżeli liczba chętnych przekroczy przewidzianą w Projekcie liczbę Uczestników na dany rodzaj 

zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

7. W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona 

pierwsza osoba z listy rezerwowej.   

8. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem  

i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.  

9. Osoby zakwalifikowane do udziału w Zadaniu otrzymają informację telefoniczną lub poprzez 

e-mail.  

10. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Koordynatora może zostać objęty wsparciem Uczestnik 

po wyznaczonym w niniejszym Regulaminie terminie rekrutacji. 

§ 5 

Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu 

1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć 

przewidzianych w projekcie. 
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2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do: 

 złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (formularza rekrutacyjnego i 

załączników), 

 zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, 

 regularnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć, 

 wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitoringu, 

 bieżące informowanie o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej udział w 

projekcie oraz wcześniejszym informowaniu o ewentualnej nieobecności na zajęciach, 

 przestrzegania ogólnych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w realizacji projektu. 

§ 6 

Zasady organizacji i uczestnictwa zajęć w projekcie 

1. Jeden Uczestnik Zadania może wziąć udział w różnych formach wsparcia.  

2. Dokumentacja zajęć obejmuje prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności, dokumenty 

ewaluacyjne oraz dokumentację fotograficzną.  

3. Nadzór nad prawidłową realizacją i organizacją zajęć sprawuje Koordynator. 

§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnik/ Uczestniczka może zostać usunięty/a z Zadania z powodu nieusprawiedliwionego 

opuszczania zajęć, uporczywie powtarzającego się niewłaściwego zachowania utrudniającego 

możliwość pracy personelowi obsługującemu Zadanie lub wobec zwierząt wykorzystywanych w 

terapii, dokonywanych w sposób świadomy.  

2. Rezygnacja z udziału w Zadaniu jest możliwa tylko w przypadkach uzasadnionych  

i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być 

znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Zadaniu.  

3. W przypadku złożenia rezygnacji konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia  

o rezygnacji i jego przyczynach, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego w terminie 7 dni.  

4. Osoba wchodząca do Zadania kontynuuje dalszą część zajęć osoby rezygnującej. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,  

w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.  
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2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Zadania.  

3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany osób prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć 

w trakcie trwania Zadania z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych przyczyn 

niezależnych od Beneficjenta.  

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 


