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Aktywnie i samodzielnie KROK PO KROKU – intensywne
wsparcie dla dzieci z autyzmem 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Realizatorem Projektu jest KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
i Ich Rodzin (zwana dalej: Fundacja KROK PO KROKU).
2. Projekt jest realizowany w terminie od 01 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
3. Osoba zgłaszająca dziecko do Projektu jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
4. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu dostępne są na stronie
www.fundacja.krokpokroku.org
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji
zadań w formie wsparcia nr 1/2019) zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1172, z późn. zm.).
II. CELE I CHARAKTER PROJEKTU
1. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci ze spektrum autystycznego (autyzm, Zespół
Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) oraz rozwój ich umiejętności
sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez rehabilitację w specjalistycznej placówce.
2. Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, będą bezpłatnie uczestniczyły
w zajęciach indywidualnych (rehabilitacja psychologiczna i logopedyczna) i grupowych (rehabilitacja
społeczna) prowadzonych przez specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów). Zajęcia będą
miały charakter intensywnej terapii (rehabilitacji) - intensywność oddziaływań będzie wynosiła 20
godzin tygodniowo dla każdego dziecka. Wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie ośrodka
Fundacji, przy ul. Zaściankowej 92 lok. 4, 02-989 Warszawa. Każde dziecko (Beneficjent Ostateczny
Projektu) biorące udział w projekcie otrzyma pakiet 283 godzin bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych i
terapeutycznych ze specjalistami.
Zajęcia prowadzone w ramach Projektu opierają się na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania
(tj, terapii ABA, zwanej również behawioralną).
III. UCZESTNICY PROJEKTU (BENEFICJENCI OSTATECZNI PROJEKTU)
1. Uczestnikami Projektu mogą być dzieci w wieku 2-10 lat z terenu woj. mazowieckiego ze
zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń rozwoju mieszczących się w grupie tzw. spektrum
zaburzeń autystycznych (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie
określone) i orzeczeniem o niepełnosprawności.
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2. W Projekcie weźmie udział 30 dzieci (3 tury zajęć terapeutycznych po 10 dzieci w każdej turze),
które zostaną objęte intensywną, kompleksową i systemową terapią behawioralną obejmującą
rehabilitację dzieci w specjalistycznej placówce.
IV. WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTU
1. Warunkiem udziału w Projekcie jest przesłanie Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami
na wskazany w punkcie IV.3 adres. Wzór Karty Zgłoszeniowej oraz wymaganych załączników jest
dostępny na stronie www.fundacja.krokpokroku.org
2. Wymagane załączniki do Karty Zgłoszenia:
 kserokopia orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka- oryginał dokumentu
do wglądu po zakwalifikowaniu dziecka do Projektu
 kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności - oryginał dokumentu do wglądu po
zakwalifikowaniu dziecka do Projektu
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego
(wg. załączonego wzoru)
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji o chorobie dziecka oraz danych
osobowych dziecka (wg. załączonego wzoru)
 RODO Projekt PFRON Kierunek AKTYWNOŚĆ
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
4. Oryginały dokumentów (orzeczeń/zaświadczeń lekarskich oraz orzeczeń o niepełnosprawności)
będą wymagane po zakwalifikowaniu dziecka do Projektu, w celu potwierdzenia zgodności kserokopii
dokumentu z oryginałem.
5. Fundacja powoła Komisję Kwalifikacyjną złożoną ze specjalistów z zakresu terapii behawioralnej.
Komisja dokona weryfikacji zgłoszeń oraz kwalifikacji dzieci do udziału w Projekcie.
W pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci z głębokimi zaburzeniami oraz dzieci najmłodsze.
6. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 30 dzieci z terenu województwa mazowieckiego (3 tury
zajęć terapeutycznych po 10 dzieci w każdej turze).
7. Osoby Zgłaszające dziecko do Projektu otrzymają pisemną informację o decyzji podjętej przez
Komisję Kwalifikacyjną.
8. Dzieci, które spełniają kryteria, ale nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie będą
umieszczone na liście rezerwowej.
V. UDZIAŁ W PROJEKCIE
1. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika Projektu zobowiązują się do udziału w całym projekcie
i regularnego dowożenia dzieci (uczestników Projektu) na zajęcia terapeutyczne w terminach
ustalonych przez Fundację KROK PO KROKU. Fakt udziału dziecka w zajęciach rodzice/opiekunowie
prawni potwierdzają każdorazowo własnoręcznym podpisem na Karcie Dziecka.
2. W przypadku konieczności odwołania zajęć przez rodziców/opiekunów prawnych i nieobecności
dziecka na sesji terapeutycznej - zajęcia będą uznane za przeprowadzone.
3. W przypadku konieczności odwołania zajęć przez Fundację KROK PO KROKU, rodzice/opiekunowie
prawni zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, a sesje terapeutyczne zostaną zrealizowane
w innym uzgodnionym przez obie strony terminie, nie późniejszym niż koniec projektu (tj. do dnia 31
marca 2021 r.).
4. W ramach Projektu każde dziecko (Beneficjent Ostateczny Projektu) otrzyma pakiet 283 godzin
bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych ze specjalistami, na który to pakiet składają się:
 3 godziny zajęć indywidualnych w ramach Konsultacji wstępnej z psychologiem na początku
udziału w projekcie. Konsultacja z psychologiem jest wsparciem wymaganym do rozpoczęcia
pracy z Beneficjentem Ostatecznym projektu;
 196 godzin zajęć indywidualnych rehabilitacji psychologicznej ze specjalistą w placówce (cel:
rozbudowanie repertuaru zachowań pożądanych u dzieci ze spektrum autystycznego,
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niwelowanie deficytów w umiejętnościach poznawczych i procesach emocjonalnych, a także
redukowanie częstości zachowań utrudniających naukę i funkcjonowanie, zmniejszanie
nadmiarów behawioralnych);
 56 godzin zajęć grupowych rehabilitacji społecznej w placówce (cel: nabywanie umiejętności
funkcjonowania w grupie, socjalizacja);
 28 godzin indywidualnych zajęć rehabilitacji logopedycznej (cel: rozwój umiejętności
komunikowania się z otoczeniem).
5. Każdy uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny Projektu) będzie miał wprowadzony
Indywidualny Plan Działań opracowany na podstawie wstępnej diagnozy funkcjonalnej i wdrażany
w życie przez poszczególnych specjalistów. Postępy dziecka będą oceniane w rytmie comiesięcznym
względem poziomu wyjściowego, który będzie ustalony na podstawie wyników Profilu
Psychoedukacyjnego (PEP-3). Na koniec udziału w Projekcie test PEP-3 zostanie powtórzony.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w trakcie trwania Projektu, Fundacja może włączyć do projektu
dzieci z listy rezerwowej, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, w celu
wyczerpania niewykorzystanych godzin terapii.
7. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Projektu (Beneficjentów Ostatecznych Projektu)
wyrażają zgodę na nagrywanie zajęć terapeutycznych wyłącznie do celów weryfikacji postępów
dziecka i modyfikowania sposobów pracy z dzieckiem.
VI. TERMINARZ INTENSYWNYCH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH PROJEKTU
I Tura: od 03 lutego 2020 roku do 19 sierpnia 2020 roku (z powodu COVID-19 zawieszenie realizacji
Projektu od 12 marca 2020 roku do 21 czerwca 2020 roku)
Formy wsparcia:
1. Konsultacja wstępna z psychologiem: 03-07.02.2020
2. Rehabilitacja psychologiczna: 10.02-19.08.2020
3. Rehabilitacja społeczna: 01.07-19.08.2020
4. Rehabilitacja logopedyczna: 10.02-19.08.2020
II Tura: od 20 sierpnia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku
Formy wsparcia:
1. Konsultacja wstępna z psychologiem: 20–21.08.2020
2. Rehabilitacja psychologiczna: 24.08-30.11.2020
3. Rehabilitacja społeczna: 12.10-30.11.2020
4. Rehabilitacja logopedyczna: 24.08-30.11.2020
III Tura: od 01 grudnia 2020 roku do 23 marca 2021 roku
Formy wsparcia:
1. Konsultacja wstępna z psychologiem: 01-03.12.2020
2. Rehabilitacja psychologiczna: 04.12.2020-23.03.2021
3. Rehabilitacja społeczna: 03.02.2021-23.03.2021
4. Rehabilitacja logopedyczna: 04.12.2020-23.03.2021
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie udziału dziecka w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”, Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, uczestników Projektu, wyrażają
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zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego oraz zgody na przetwarzanie informacji o
chorobie dziecka i danych osobowych dziecka przez:
 KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
(administrator danych osobowych)
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu. Dane osobowe uczestników Projektu zostaną
udostępnione Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem
EGW, w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektu przez KROK PO KROKU –
Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin oraz do celów sprawozdawczych i
ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON.
3. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie przez KROK PO KROKU – Fundację
na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin wyników terapii dziecka (Beneficjenta
Ostatecznego Projektu) do opracowania ewaluacji Projektu oraz badań i publikacji naukowych, z
zachowaniem wszelkich zasad poufności (bez podawania informacji pozwalających na identyfikację
dziecka).
4. KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas zajęć terapeutycznych.
5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci (Beneficjentów Ostatecznych Projektu) ponoszą pełną
odpowiedzialność za dokonane przez ich dzieci zniszczenia na terenie Fundacji, w której prowadzone
są zajęcia terapeutyczne.
6. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2020 roku.
7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z realizatorem projektu:
KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa
e-mail: biuro@krokpokroku.org
tel.: 22 885 12 48
www.fundacja.krokpokroku.org
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