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§1 

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

1. Zadaniem głównym projektu jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci  

ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców małych środowisk wiejskich, którzy mają 

znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji 

Przewidywany, całkowity okres realizacji: od 01kwietnia 2019 do 31 marca 2022.  

2. Projekt pt . „Długofalowa, wielospecjalistyczna rehabilitacja szansą na rozwój   

    I samodzielność dzieci niepełnosprawnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie  

    ,,Edukator” w Łomży,  w ramach zadań zlecanych przez PFRON  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2022  w trzech etapach: 

    Etap    I :  od  01 kwietnia 2019 do 31 marca 2020  

    Etap   II:  od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 

    Etap  III:  od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 

4. Projekt ma charakter regionalny. 

5. Biuro realizatora Projektu znajduje się w Łomży  przy ul Polowej 57 C  

   18-400 Łomża  strona www.sosedukator.pl, e-mail biuro@sosedukator.pl  

6. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach  konkursu nr1/2018  

    na zadania zlecane 

7. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr. ZZO/000184/10/D 

    zawartej  w dniu 27 lutego 2019 pomiędzy Stowarzyszeniem ,,Edukator” w Łomży,  

a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie 

Al. Jana Pawła II nr 13   

8. Opis projektu 

1) Kierunek pomocy:  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych    

2) Typ projektu : Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła) 

3) Nazwa zadania, którego dotyczy projekt o zlecenie realizacji : 

 Zadanie1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek 

        4) Cel projektu : Uzyskanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu          

samodzielności i niezależności dzieci niepełnosprawnych oraz zniwelowanie, zahamowanie lub 

znaczące spowolnienie występujących dysfunkcji. 

5) Tytuł projektu, ustalony przez wnioskodawcę: „Długofalowa, wielospecjalistyczna 

rehabilitacja  szansą na rozwój i samodzielność dzieci niepełnosprawnych „ 

6) Rodzaj projektu:  Projekt wieloletni 

7) Liczba okresów finansowania, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w których mieści  

     się planowana realizacja projektu: 3 okresy,  

    8) Termin realizacji projektu (wszystkie okresy finansowania projektu) 

a) Rozpoczęcie  2019-04-01 

b) Zakończenie  2022-03-31 

      9) Charakter projektu: Ciągły 

    10)  Zakres terytorialny projektu: Regionalny 

Działania projektu skierowane są do dzieci w wieku 1-14 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. 

Planujemy prowadzenie systematycznej, kompleksowej rehabilitacji i działań profilaktycznych 

oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia 21 dzieci niepełnosprawnych,                      

w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, który w przyszłości zaowocuje 

prawidłowym funkcjonowaniem w sferze społecznej i zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym 

Działania zaplanowane w projekcie stwarzają dzieciom i młodzieży w wieku przedszkolnym, 

wczesnoszkolnym i szkolnym równe szanse uczestnictwa w procesie wsparcia, rehabilitacji               

http://www.sosedukator.pl/
mailto:biuro@sosedukator.pl
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i przebywania w grupie rówieśniczej, bez względu na miejsce zamieszkania. Jest to szczególnie 

ważne dla tych beneficjentów , którzy mieszkają w małych środowiskach i mają utrudniony 

dostęp do niezbędnych dla ich rozwoju specjalistycznych świadczeń. Zwiększenie 

samodzielności dzieci niepełnosprawnych, poprawa ich zdolności prawidłowego i aktywnego 

funkcjonowania społecznego, nowe doświadczenia zdobywane w grupach rówieśniczych 

zapewnią im łatwiejszy start do dalszej edukacji , zapobiegną w przyszłości wykluczeniu 

społecznemu oraz - w dalszej perspektywie zawodowemu. 

Zadaniem głównym projektu jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji 21 dzieci w wieku                  

1-14 lat z orzeczoną niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z małych 

środowisk wiejskich. 

Przewidujemy w każdym roku realizacji projektu udział 21 beneficjentów na zasadzie równych 

szans. Wszystkie działania opierają się na zasadzie pracy indywidualnej oraz grupowej 

włączającej  z dzieckiem niepełnosprawnym.  

Zorganizujemy  również nieodpłatne poradnictwo społeczno-prawne, psychologiczne                                

i pedagogiczne , udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, 

sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla dzieci i osób niepełnosprawnych . 

Poradnictwo będzie realizowane w formie wolontariatu. Kierujemy je do osób 

niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia beneficjentów 

zadania. Poradnictwo będzie ogólnodostępne ; mogą z niego skorzystać również osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny, nie będące uczestnikami realizowanego zadania. Na stronie 

internetowej Wnioskodawcy uruchomimy skrzynkę kontaktową , umożliwiającą zdawanie pytań   

i zgłaszanie problemów drogą elektroniczną, co ułatwi i umożliwi kontakt większej liczbie osób 

potrzebujących pomocy , wsparcia, informacji. Rodzice beneficjentów zadania mogą 

uczestniczyć w 7 rodzajach terapii indywidualnych, nabywając praktyczne umiejętności                       

do wsparcia dziecka w domu. 

W I etapie realizacji zajęcia prowadzone będą przez okres 12 miesięcy począwszy  

od 02.04.2019 roku. Dla dzieci zakwalifikowanych do projektu /w zależności od diagnozy                      

i indywidualnych potrzeb/ przewidujemy niżej wymienione formy i metody wsparcia oraz n/w  

ilość sesji, realizowanych przez  poszczególnych specjalistów  : 

Lp Forma wsparcia 
Czas 

jednej 
sesji 

Średnia liczba sesji 
na jednego beneficjenta 

w miesiącu w roku 

1 Terapia pedagogiczna indywidualna 1 h 8 96 h 

2 Terapia zajęciowa grupowa 1 h 8 96 h 

3 Terapia zajęciowa indywidualna dla dzieci 
autystycznych  

1 h 8 96 h 

4 Terapia behawioralno-poznawcza dzieci 
autystycznych  

1 h 4 44 h 

5 Terapia SNOELZEN /sala doświadczania świata 1 h 4 44 h 

6 Terapia Ręki 0,50 h 8 96 h 

7 Muzykoterapia grupowa 0,50 h 8 96 h 

8 Terapia integracji sensorycznej 1 h 8 96 h 

9 Terapia integracji sensorycznej indywidualna dla 
dzieci autystycznych 

1 h 8 96 h 

10 Terapia ped. dzieci z uszkodzeniem wzroku; 
terapia widzenia 

1 h 9 105 

11 Terapia dzieci z uszkodzeniem wzroku; Orientacja 1 h 9 105 
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przestrzenna  

12 Logoterapia indywidualna 0,50 h 8 96 

13 Logoterapia grupowa 0,50 h 8 96 

14 Terapia psychologiczna indywidualna  1 h 4 48 

15 Terapia psychologiczna grupowa  1 h 4 48 

16 Psychoterapia indyw. dla dzieci z niep. sprzężoną  1 h 8 96 

17 Biofetback 1 h 8 96 

18 Kinezyterapia indywidualna  1 h 6 72 

19 Kinezyterapia grupowa  0,50 h 6 72 

20 Masaż leczniczy całościowy  0,50 h 6 72 

21 Masaż leczniczy miejscowy 0,33 h 6 72 

22 Fizykoterapia 0,25 h 6 72 

23 Hydroterapia 0,33 h 5 60 

24 Ergoterapia 0,50 h 8 96 

25 Terapia lecznicza- Grota Solno- Jodowa  0,50 h 7 40 

26 Indywidualne poradnictwo społeczno - prawne  0,50 h 4 wg potrzeb 

27 Indywidualne poradnictwo pedagogiczne  0,50 h 4 wg potrzeb 

28 Indywidualne poradnictwo psychologiczne  0,50 h 4 wg potrzeb 

29 Transport dzieci niepełnosprawnych na terapie 
projektowe  

2 h 9 110 

 
§ 2 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja będzie prowadzona od 02.04. do 20.04.2019 roku. 

2. Zgłoszenia do Projektu dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka, które spełnia warunki 

uczestnictwa ( zob. pkt. 4). 

3. Deklaracja uczestnictwa (do pobrania poniżej zawiera): 

     • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

     • orzeczenie o niepełnosprawności 

4. Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w biurze Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży 

    przy ul Polowej 57C w okresie od 01.04. do 20.04.2019  roku, w godz. od 8 .00 do 15.00. 

5. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie będzie jednoznaczne z zakwalifikowaniem  

    do udziału w Projekcie. 

6. Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym. 

7. Po weryfikacji dokumentów ustalona zostanie lista uczestników Projektu. 

8. Wyniki rekrutacji ogłoszone będą w dniu 21.04.2019 roku. 

9. Dzieci, które zostaną zakwalifikowane, a ze względu na  ograniczoną liczbę miejsc  

nie   będą mogły uczestniczyć w Projekcie, zostaną wpisane na listę rezerwową. 

10. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników, przyjmowane będą osoby 

  z listy rezerwowej; informowane i zapraszane do Projektu będą telefonicznie. 

11. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci, przyjęta na podstawie    

analizy przeprowadzonej na potrzeby Projektu. Nabór do Projektu będzie miał charakter 

otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała kolejność zgłoszeń  

12. Bieżący monitoring procesu rekrutacji uczestników prowadzi Koordynator Projektu 
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13. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w Projekcie odpowiedzialny jest 

Koordynator Projektu oraz specjaliści-pracownicy Stowarzyszenia ,  zatrudnieni do realizacji 

zadań specjalistycznych 

14. Koordynator  zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej   

oraz przygotowania raportu podsumowującego proces rekrutacji z zachowaniem polityki 

bezpieczeństwa, przyjętej w Projekcie.  

15. Zgłoszenie dziecka do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jego  

rodziców /opiekunów prawnych/ niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikami  projektu są: 

1) Dzieci niepełnosprawne w wieku od 1 do 14  roku życia ,  posiadające orzeczenie o  

niepełnosprawności , zamieszkujące na obszarze objętym działaniami projektu 

2)  Kryteria uczestnictwa. 

 wiek od 1 do 14 roku życia 

 zasięg – powiat łomżyński, kolneński, zambrowski 

 posiadane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

 kolejność zgłoszeń 

2. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłaszanego do projektu zobowiązuje się do: 

a. wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu), 

b. podpisania oświadczenia Uczestnika  Projektu (zał. nr 2 do Regulaminu), 

c. dołączenia do oświadczenia dokumentów, uprawniających do uczestnictwa  

w Projekcie - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  

§ 4 

Zobowiązania Wnioskodawcy realizującego Projekt: 

•  zobowiązuje się do informowania uczestników Projektu o finansowaniu przez PFRON, 

•  zabezpiecza salę rehabilitacyjną i miejsce na wszystkie zajęcia specjalistyczne 

• zobowiązuje się do prowadzenia indywidualnych planów działań rehabilitacyjnych z oceną 

osiągnięć rehabilitacyjnych i funkcjonalnych, 

• zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu wyłącznie 

 w celu realizacji i obsługi Projektu. 

§ 5 
Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji zadania 

 

 

Łomża,  marzec  2019 

 

 

 

 


