
 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

Przewodnik dla osób z ASD: „Mobilny pomocnik dydaktyczno- sensoryczny  

dla uczniów/studentów ze spektrum autyzmu”. 

Realizowanego w ramach   powierzonego Grantu Innowacji Społecznej   na podstawie  umowy 

podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, nr umowy NR IS-430-4-

33/22 

 

  Regulamin zawiera następujące działy:  

I. Definicje  

II. Formy wsparcia 

III.  Uczestnicy Projektu  

IV.  Rekrutacja do projektu 

V.  Obowiązki Uczestnika Projektu  

VI.  Obowiązki Realizatora Projektu  

VII.  Postanowienia końcowe 

 

 

I. Definicje 

Realizator Projektu – Fundacja  „ASDreamer”, ul. Karola Namysłowskiego 41, 20-709 Lublin 

Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w Regulaminie  

Opiekun prawny – osoba powołana do ochrony interesów Uczestnika Projektu/ rodzic 

Uczestnika Projektu. 

II. Formy wsparcia 

1.Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2022 roku do 31.03.2023 roku w siedzibie  

realizatora projektu -Fundacji „ASDreamer”. 

 2. Projektem zostanie objętych 7 osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu ( autyzm lub 

zespół Aspergera). 

 3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

4.W ramach Projektu uczestnik otrzyma  bezpłatnie  „Mobilny pomocnik dydaktyczno- 

sensoryczny dla uczniów/studentów ze spektrum autyzmu”, na podstawie którego będzie  

testował  przydatność pomocnika w życiu codziennym.  



 

 

5.Testowanie odbędzie się  przy wsparciu indywidualnego  instruktażu wraz ze wsparciem 

merytorycznym dla każdego uczestnika.  

Testowanie mobilnego pomocnika ma za zadanie wsparcie do samodzielnego i swobodnego 

korzystania z innowacji w placówkach edukacyjnych, aulach na różnych poziomach edukacji 

oraz w przyszłym miejscu pracy. 

 

III. Uczestnicy Projektu 

1.Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne ze spektrum autyzmu ( autyzm lub zespół 

Aspergera) spełniające następujące warunki: 

- posiadające diagnozę ASD (autyzm lub zespół Aspergera), 

-posiadające  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub równoważne zaświadczenie 

lekarskie, w okresie dojrzewania (do 13 r.ż. ) lub dorosłości,  

- posiadająca umiejętność czytania i elementarną umiejętność komunikowania się, 

- mieszkająca na terenie województwa lubelskiego 

- osoba  może być podopieczną Fundacji „ ASDeamer”. 

 

IV. Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja uczestników trwa od dnia 15.11.2022 do dnia 30.11.2022r.  

2. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie następuje poprzez osobiste złożenie przez Opiekuna 

Prawnego formularza zgłoszeniowego w biurze Fundacji wraz z kserokopią orzeczenia o 

niepełnosprawności. 

3. Zgłoszenia telefoniczne lub wysłanie formularza drogą elektroniczną nie będą honorowane. 

 4. Formularz Zgłoszeniowy o którym mowa w ust. 2. jest dostępny w pliku do pobrania na 

stronie    https://www.fundacjaasdreamer.pl/projekty  w zakładce projekty. 

5. W procesie rekrutacji znaczenie ma kolejność zgłoszeń. 

6. Rekrutacja składa się z trzech etapów: 

1) Złożenie formularza wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, 

2) Zespołu terapeutów na podstawie zebranych formularzy wybierze osoby zakwalifikowane 

do udziału w projekcje, następnie rodzic/opiekun zostanie telefonicznie poinformowany o 

wyniku rekrutacji. 

https://www.fundacjaasdreamer.pl/projekty


 

 

7. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji jednego 

uczestnika pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zaproszona do udziału w projekcie. 

 

V. Obowiązki Uczestnika Projektu  

 

1. Opiekun Prawny zobowiązuje się do:  

a)  uczestnictwa Uczestnika Projektu na zajęciach indywidualnych  z instruktażu na temat 

korzystania z mobilnego pomocnika, 

b) potwierdzania podpisem zrealizowanych godzin instruktażu,  

c) wypełniania ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu,  

d) powiadomienia Realizatora Projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących jego osoby i 

Uczestnika Projektu (m.in. zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu itp.),  

e) każdorazowego uprzedzenia Realizatora o braku możliwości uczestnictwa w zajęciach 

Uczestnika Projektu z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych, 

 f) Poinformowania Realizatora projektu o stanie zdrowia Uczestnika, 

 g) Poinformowania Realizatora projektu o planowanych turnusach rehabilitacyjnych, 

pobytach w szpitalu itp. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w r projekcie, Opiekun prawny zobowiązany 

jest do złożenia pisemnej rezygnacji.  

3. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w 

przypadku naruszenia przez Opiekuna Prawnego postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

zasad współżycia społecznego. 

 

VI. Obowiązki Realizatora Projektu 

1. Przeprowadzenia planowanych spotkań zgodnie z założeniami projektu 

 2. Zapewnienia odpowiedniego miejsca (sale wyposażone w pomoce dydaktyczne do 

przeprowadzenia zajęć szkoleniowych, spotkań). 

 

 

 

 



 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez Realizatora 

Projektu  

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

W przypadku wprowadzenia zmian Realizator Projektu niezwłocznie zamieści stosowną 

informację wraz z aktualnym Regulaminem na stronie internetowej Realizatora Projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje 

Realizator. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2022 r. i obowiązuje przez cały czas 

trwania Projektu. 

 

 

Akceptuję w całości i bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego regulaminu. Imię i nazwisko 

opiekuna prawnego uczestnika projektu: ……………………………………………………………………… 

Data: ……………………………………………………. Czytelny podpis:………………………………………………… 

 


