Projekt „Na końskim grzbiecie po zdrowie - hipoterapia.” współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018
pod nazwą „Szansa-Rozwój-Niezależność – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
pn.: „Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia”
1. Postanowienia ogólne.
Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w
pn.: „Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia” współfinansowanym przez PFRON.

projekcie

2. Cel projektu.
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i przywrócenie sprawności
fizycznej i psychicznej poprzez hipoterapię. Celem jest również zachowanie sprawności fizycznej i
psychicznej na poziomie umożliwiającym jak najlepsze i optymalne funkcjonowanie osoby
niepełnosprawnej.
3. Zakres oferowanych usług.
W ramach projektu 15 osób weźmie udział w bezpłatnych dla beneficjenta zajęciach rehabilitacyjnych z
hipoterapii.
Zajęcia prowadzone będą przez okres 11 miesięcy począwszy
Harmonogram rehabilitacji dla każdego dziecka obejmować będzie:

od

01.05.2019

roku.

2 x w tygodniu po 30 min hipoterapii (88 sesji)
4. Kryteria uczestnictwa.






młodzież, osoby dorosłe i dzieci od 2 lat
zasięg – powiat głogowski
posiadane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne przez cały okres trwania projektu)
brak przeciwwskazań do hipoterapii
pierwszeństwo udziału w projekcie dla osób, które nie korzystały wcześniej w projektach
realizowanych przez Cichych Pracowników Krzyża

5. Zasady rekrutacji.
A / Rekrutacja będzie prowadzona do 16.04.2019 roku.
B / Zgłoszenia do projektu dokonuje uczestnik, rodzic/opiekun prawny dziecka, które spełnia warunki
uczestnictwa (zob. pkt. 4).
C / Dokumenty niezbędne do rekrutacji( do pobrania poniżej ):




ankieta dot. uczestnika
deklaracja uczestnictwa
oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia PFRON





oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (aktualne przez cały okres trwania projektu)
kopia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli posiada)

D / Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Domu „Uzdrowienie Chorych” przy ul. bł. Luigiego
Novarese 2, Głogów do 16.04.2019 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00.
E / Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie będzie jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w projekcie.
F / Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
G / Po weryfikacji dokumentów ustalona zostanie lista uczestników projektu.
H / Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane do dnia 26.04.2019 roku.
I / Osoby, które zostaną zakwalifikowane, a ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będą mogły
uczestniczyć w projekcie, zostaną wpisane na listę rezerwową.
J / W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników, przyjmowane będą osoby z listy rezerwowej;
informowane i zapraszane do projektu telefonicznie.
6. Zobowiązania Wnioskodawcy realizującego Projekt:





zobowiązuje się do informowania uczestników projektu o współfinansowaniu przez PFRON,
zabezpiecza miejsce na zajęcia hipoterapii
zobowiązuje się do prowadzenia indywidualnych planów z oceną (co 6 m-cy) osiągnięć
rehabilitacyjnych i funkcjonalnych,
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu wyłącznie w celu
realizacji i obsługi projektu.

7. Zobowiązania uczestnika.
- uczestnik projektu zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych,
- uczestnik zobowiązuje się do obecności na 100% zajęć oraz podpisywania listy obecności;
dopuszczalna jest nieobecność dziecka z ważnych przyczyn, z koniecznością przedłożenia
pisemnego
usprawiedliwienia
dziecka
z
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tejże
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