Regulamin
udziału w Projekcie:

„Szkolenia i warsztaty dla rodzin dzieci z autyzmem, terapeutów,
nauczycieli i wolontariuszy - KROK PO KROKU”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Projektu jest KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
i Ich Rodzin (zwana dalej: Fundacja KROK PO KROKU).
2. Zgłaszający do Projektu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania jego zapisów.
3. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu dostępne są na stronie
www.fundacja.krokpokroku.org
4. Zadanie dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego
(pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
II. CELE I CHARAKTER PROJEKTU
1. Cele projektu:
 Zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziećmi z autyzmem przez ich
rodziców/opiekunów i placówki edukacyjne, w okresie, kiedy dzieci nie korzystają z
terapii;
 Określenie potrzeb terapeutycznych każdego dziecka z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu, zarówno w środowisku domowym jak i w placówce edukacyjnej;
 Uspójnienie oddziaływań domowych z tymi, które dzieci otrzymują na terenie
placówek edukacyjnych (przedszkole/szkoła).
2. Osoby, które zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie ( rodzice/opiekunowie dzieci z
autyzmem i osoby profesjonalnie pracujące na co dzień z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu: terapeuci, nauczyciele, wolontariusze), będą bezpłatnie uczestniczyły w szkoleniach
(20 godzin dydaktycznych) i warsztatach (12 godzin dydaktycznych) prowadzonych przez
psychologów behawioralnych, specjalistów z zakresu psychologii rozwojowej i terapii behawioralnej,
szkoleniowców pracujących w ośrodku rehabilitacyjnym KROK PO KROKU - Fundacji na Rzecz Dzieci z
Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin, gdzie prowadzona jest terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu.
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, a uczestnicy będą trenować nowe umiejętności pod
kierunkiem prowadzących. Ponadto prezentowane będą przykładowe nagrania video z rzeczywistej
pracy terapeutycznej z dziećmi. Na początku szkolenia uczestnicy Projektu będą mieli możliwość
zgłaszania swoich propozycji, na które elementy szkolenia trzeba położyć największy nacisk poprzez
wypełnienie ankiety trafności społecznej oraz ankiety postrzeganej wiedzy i umiejętności. Pod koniec
szkolenia przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne oceniające wiedzę teoretyczną i praktyczne
umiejętności uczestników projektu.
3. Programy szkoleniowe prowadzone w ramach Projektu opierają się na założeniach stosowanej
analizy zachowania (tj., terapii ABA, zwanej również behawioralną).
4. Projekt będzie realizowany w siedzibie Fundacji KROK PO KROK:
ul. Zaściankowa 92 lok. 4
02-989 Warszawa
III. UCZESTNICY PROJEKTU (BENEFICJENCI)
1. Projekt będzie realizowany w Warszawie dla mieszkańców województwa mazowieckiego.
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Uczestnikami Projektu mogą być rodzice/opiekunowie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
oraz terapeuci, nauczyciele, wolontariusze, którzy na co dzień zajmują się profesjonalną pracą z
dziećmi z ASD.
IV. REKRUTACJA I KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem udziału w Projekcie jest przesłanie Karty Zgłoszenia wraz z wymaganym załącznikiem
na adres Fundacji KROK PO KROKU. Wzór Karty Zgłoszeniowej oraz wymagane Oświadczenie
uczestnika projektu dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych są dostępne na
stronie www.fundacja.krokpokroku.org
2. Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście pod adres:
KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
ul. Zaściankowa 92 lok. 4,
02-989 Warszawa
(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00)
3. Dla przyspieszenia procesu rekrutacji uczestników do Projektu dopuszcza się możliwość przesłania
Karty Zgłoszenia wraz z wymaganym załącznikiem drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres:
biuro@krokpokroku.org
Przesłanie wersji elektronicznych nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginalnych dokumentów
do KROK PO KROKU - Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.
4. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 2 tury szkoleniowo/warsztatowe. W każdej turze
weźmie udział 20 uczestników z terenu województwa mazowieckiego.
V. UDZIAŁ W PROJEKCIE
1. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w całym Projekcie.
Udział w szkoleniach i warsztatach uczestnicy Projektu potwierdzają każdorazowo własnoręcznym
podpisem.
2. W ramach Projektu każdy uczestnik weźmie udział w bezpłatnych:
- szkoleniach (20 godzin dydaktycznych)
- warsztatach (12 godzin dydaktycznych)
3. Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w Projekcie pt.
„Szkolenia i warsztaty dla rodzin dzieci z autyzmem, terapeutów, nauczycieli i wolontariuszy - KROK
PO KROKU”.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w trakcie trwania Projektu, Fundacja może włączyć do projektu
osoby z listy rezerwowej.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy Projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez:
- KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
(administrator danych osobowych)
- Zarząd Województwa Mazowieckiego
w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem:
KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa

www.fundacja.krokpokroku.org
e-mail: biuro@krokpokroku.org
tel. 22 885 12 48

Zadanie dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego
(pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
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