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Regulamin projektu 

„Klon” Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie 

 

§1 - Definicje 

 
1. Projekt „Klon” Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie realizowany przez PSONI Koło 
w Częstochowie. 
2. „Uczestnik Projektu”/„Beneficjent Ostateczny” - osoba, która zostanie zakwalifikowana do Projektu, 
zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w niniejszym regulaminie. 
3.„Formularz rekrutacyjny” – dokument, który należy złożyć w trakcie rekrutacji do projektu i na 
podstawie którego odbędzie się kwalifikacja uczestnika projektu. 
4. "Deklaracja uczestnika" - dokument, potwierdzający uczestnictwo w projekcie.  
5. "Karta Indywidualnego Działania" - dokument, w którym będzie znajdować się diagnoza uczestnika 
oraz opis przebiegu terapii.  
 

§ 2 - Przepisy ogólne 

1. Projekt p.t. „projekcie „Klon” Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie 
współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie 
realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

2. Czas Trwania projektu 01.01.2021-31.03.2024 

3. Zasięg terytorialny projektu: Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat 
myszkowski. 
4. Niniejszy regulamin określa kryteria naboru uczestników, zasady uczestnictwa, zasady 
przeprowadzenia projektu. 
5. Cel główny projektu to: poprawa jakości życia i sprawności 75 dzieci i młodzieży zamieszkałych na 
terenie miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego, powiatu kłobuckiego, powiatu 
myszkowskiego w terminie 01.01.2021-31.03.2024, co spowoduje wzrost samodzielności uczestników 

w codziennym funkcjonowaniu oraz stymulację rozwoju. Projekt obejmuje formy wsparcia: Diagnoza, 
Terapia logopedyczna, Biofeedback, Terapia Snoezelen - sala doświadczeń świata, Terapia 
behawioralna, Terapia ręki, Trening umiejętności społecznych, Terapia psychologiczna,  
Rehabilitacja dziecięca. 
 
6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie 
należy do kompetencji koordynatora projektu. 
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§ 3 - Warunki naboru i  uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestnikami (beneficjentami ostatecznymi) Projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe 

warunki: 

• przedstawią Organizatorowi (na etapie rekrutacji) aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie 
równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o 
zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Organizatora kserokopie orzeczeń przechowywane są przez Organizatora i udostępniane PFRON 
podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych. Uczestnik 
projektu posiadający czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w 
trakcie uczestnictwa w projekcie, może korzystać ze wsparcia przed wydaniem kolejnego 
orzeczenia – z zastrzeżeniem, iż koszty udziału Uczestnika w projekcie mogą zostać uznane za 
kwalifikowalne jedynie wówczas, gdy wydane zostanie kolejne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności (obejmujące okres korzystania ze wsparcia w projekcie); 

• nie biorą udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON: ta sama osoba nie może 
zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów 
dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta 
Uczestnik w poszczególnych projektach pokrywają się. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji 
projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają 
się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego, 

• Uczestnicy są to dzieci w wieku 0-18 lat pozostające pod opieką rodziców/opiekunów 
zamieszkałych na terenie miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego; 

2.    O udziale w projekcie decyduje koordynator projektu. Do udziału w projekcie w pierwszej    
        kolejności będą kwalifikowane dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.  

3.  Wykaz dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie: 

• formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe,  

• oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• deklarację uczestnictwa w projekcie. 
4. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 
5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
6. Za moment zgłoszenia kandydata do udziału w projekcie przyjmuje się chwilę, w której złożone 

zostaną wszystkie wymagane dokumenty. Kolejność zgłoszeń rozpatrywana jest tylko w przypadku, 
gdy o kwalifikacji do projektu nie rozstrzygają przesłanki merytoryczne wym. w pkt. 1. Organizator 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacji w przypadku dużej ilości 
zgłoszeń.  

7. Za dzień rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie uważa się dzień podpisania deklaracji uczestnictwa 
w projekcie. 



                           

Projekt p.t. „ Klon” Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie współfinansowany przez 
PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie 

wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 

 

3 
 

8. Koordynator projektu utworzy listę rezerwową uczestników warsztatów, na której znajdą się osoby 
niezakwalifikowane do udziału w warsztatach z uwagi na brak miejsc. Osoby z list rezerwowych 
zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia 
warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 

9. Uczestnik projektu i jego rodzice/opiekunowie zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w 
terapii. 

10. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć powoduje skreślenie z listy Uczestników. 
11. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi. 
12. Jeżeli skreślenie Uczestnika nastąpi w przypadku, o którym mowa w §4 pkt. 2, jest on zobowiązany 

do zwrotu pełnych kosztów uczestnictwa w projekcie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
o skreśleniu z listy Uczestników. 

13. Rodzice/opiekunowie uczestnika projektu zobowiązują się do podpisania listy obecności oraz 
wypełniania ankiet monitorujących prowadzonych w ramach projektu.  

 
§ 4 - Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem diagnozy rodzice/opiekunowie 

uczestnika projektu zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie 
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej koordynatora projektu lub koordynatora w możliwie 
najwcześniejszym terminie. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie rozpoczętych warsztatów spowodowana może 
być wyłącznie: 
• zaistnieniem przypadków losowych (o zasadności nieobecności z powodu przyczyn losowych 
rozstrzyga  koordynator projektu bez możliwości odwołania), o których Uczestnik powinien 
poinformować pisemnie biuro Stowarzyszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia 
wypadku losowego. W przeciwnym przypadku uznaje się, iż Uczestnik przerwał udział w projekcie 
z własnej winy, 
• chorobą uniemożliwiającą pełny udział w projekcie – podstawą usprawiedliwienia 
nieobecności mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zaświadczenia lekarskiego 
przedłożone w biurze Stowarzyszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia. 

3. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania szkoleń nastąpi z przyczyn zawartych 
w §4 pkt. 2 Uczestnik zostaje skreślony z listy bez obowiązku zwrotu kosztów projektu. 

 
 
 
 
 

§5 - Postanowienia końcowe 
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1. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na potrzeby procesu rekrutacji, 
realizacji i ewaluacji projektu przez Organizatora projektu. 
2. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji 
koordynatora projektu 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o czym poinformuje 
Uczestników projektu poprzez komunikat na stronie https://psoni.czest.pl/klon/oraz 
telefonicznie/osobiście. 
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu: https://psoni.czest.pl/klon/oraz biurze . 
5. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji projektu, rozwiązywane będą polubownie, do czego 
zobowiązuje się zarówno Organizator, jak i Uczestnik Projektu. 
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora 
w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji 
projektu. 
 

Częstochowa dn. 01.01.2021 

 


