Regulamin
udziału w projekcie:

„KROK PO KROKU do samodzielności – program wsparcia
dla ursynowskich rodzin dzieci z autyzmem”
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. Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
II. CELE I CHARAKTER PROJEKTU
1. Cele projektu:
1.1. Pomoc rodzicom/opiekunom w opiece nad dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
 szkolenie i warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
(zdobycie wiedzy o chorobie i umiejętności prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych, radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami - grupy
wsparcia).
Zakres programowy szkolenia i warsztatów:
a. wstęp do Stosowanej Analizy Zachowania - ogólne prawa uczenia się;
b. uczenie umiejętności - metoda wyodrębnionej próby, uczenie sytuacyjne (rozwijanie
umiejętności komunikacyjnych);
c. motywowanie dziecka - efektywne systemy motywacyjne;
d. łańcuchy zachowań - uczenie samodzielności;
e. zabawa i umiejętności społeczne;
f. praca nad zachowaniami trudnymi.
1.2.Usamodzielnienie, aktywizacja i socjalizacja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
 szkolenie i warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
(dzięki zdobytej przez rodziców i opiekunów wiedzy i umiejętnościom, dzieci będą właściwie
rehabilitowane w swoim środowisku naturalnym);
 indywidualne konsultacje przeprowadzone przez Konsultantów Fundacji (najlepszych
specjalistów z dziedziny terapii behawioralnej) na terenie domu i placówek
przedszkolnych/szkolnych. Indywidualne konsultacje umożliwią dobór najkorzystniejszych
dla danego dziecka metod terapii oraz stworzenie możliwie najbardziej przyjaznego dziecku
środowiska domowego.
2. Rodzice/opiekunowie dzieci z autyzmem, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie,
będą bezpłatnie uczestniczyli w szkoleniach (20 godzin dydaktycznych) i warsztatach (12 godzin
dydaktycznych) prowadzonych przez specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów).
Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji dom/placówka
edukacyjna (3 godziny dydaktyczne) ze specjalistami z dziedziny terapii behawioralnej, które pozwolą
na bezpośrednie spotkanie z dzieckiem i ocenienie jego potrzeb terapeutycznych. Wizyty w placówce
edukacyjnej pozwolą na ocenę potrzeb dziecka pod względem umiejętności funkcjonowania w grupie
i umiejętności społecznych.
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Przed rozpoczęciem oraz na koniec szkolenia i warsztatów, przeprowadzone zostaną ankiety
ewaluacyjne oceniające wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności uczestników Projektu.
3. Programy szkoleniowe i warsztatowe prowadzone w ramach Projektu opierają się na założeniach
stosowanej analizy zachowania (tj., terapii ABA, zwanej również behawioralną).
4. Szkolenia i warsztaty realizowane będą w salach szkoleniowych Parafii Błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego – parafia rzymskokatolicka w Warszawie, ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa.
Konsultacje będą realizowane w domach uczestników projektu lub na terenie placówki edukacyjnej
(przedszkole/szkoła), do której uczęszcza dziecko.
III. UCZESTNICY PROJEKTU (BENEFICJENCI)
1. Uczestnikami Projektu mogą być rodzice/opiekunowie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z
terenu Dzielnicy Ursynów w Warszawie.
IV. REKRUTACJA I KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem udziału w Projekcie jest przesłanie Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami
na adres Fundacji KROK PO KROKU. Wzór Karty Zgłoszeniowej oraz wymaganych Oświadczeń jest
dostępny na stronie www.fundacja.krokpokroku.org
2. Wymagane załączniki do Karty Zgłoszenia (oryginały):
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego
(wg. załączonego wzoru)
- oświadczenie RODO (wg. załączonego wzoru)
3. Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście na 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)
4. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 32 rodziców/opiekunów dzieci z autyzmem z terenu
Dzielnicy Ursynów w Warszawie.
V. UDZIAŁ W PROJEKCIE
1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się do udziału w całym projekcie.
Udział w szkoleniach i warsztatach rodzice/opiekunowie potwierdzają każdorazowo własnoręcznym
podpisem.
2. W ramach Projektu każdy Uczestnik otrzyma pakiet:
2.1. szkolenie (20 godzin dydaktycznych)
2.2. warsztaty (12 godzin dydaktycznych)
2.3. konsultacje dom/placówka edukacyjna (3 godziny dydaktyczne)
3. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o odbytym programie
szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjnym.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w trakcie trwania Projektu, Fundacja może włączyć do projektu
rodziców/opiekunów 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 – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
(administrator danych osobowych)
 Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61,
02-777 Warszawa
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu.
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W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem Projektu:
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

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt finansuje Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
www.ursynow.pl
www.facebook.com/warszawa.ursynow
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