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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu publicznym Wychodzimy do ludzi! 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Zadanie publiczne  „Wychodzimy do ludzi!” realizowany jest fundację „TWÓJ 

EVEREST”  w partnerstwie z fundacją  Spectrum Liberi w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.  

2. Zadanie realizowane jest w okresie od 01.08.2019 r. do 30.11.2020 r. 

3. Zadanie zakłada uczestnictwo 20 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu w następujących zajęciach: trening umiejętności społecznej, 

wyjazdy i wyjścia edukacyjne, muzykoterapię, terapię biofeedback.  

4. W projekcie planowany jest ponadto udział 40 rodziców uczniów.  

5. Niniejszy regulamin określa: 

a) Warunki uczestnictwa w zadaniu publicznym; 

b) Zasady rekrutacji; 

c) Uprawnienia i obowiązki uczestników i ich rodziców lub prawnych opiekunów; 

d) Rezygnację z uczestnictwa; 

II. Warunki uczestnictwa w zadaniu publicznym 

1. W zadaniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie dzieci w wieku 8-18 r.ż.  u których 

został zdiagnozowany autyzm lub zaburzenia ze spectrum autyzmu. 

III. Rekrutacja 

1. Rekrutacja odbędzie się w terminie 01.08.2019-10.09.2019 r. 

2. Istnieje możliwość dołączenia dzieci w trakcie realizacji zadania pod warunkiem 

zwolnienia się miejsca w grupie 

3. Rodzice lub opiekunowie dzieci będących Kandydatami do udziału w zadaniu 

powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia kompletne i czytelnie wypełnione oraz 

podpisane dokumenty: 

a) deklaracja uczestnictwa w zadaniu wypełniona przez rodzica lub opiekuna 

prawnego ucznia i podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

b) zaakceptowany regulamin uczestnictwa w zadaniu przez rodzica lub opiekuna 

prawnego oraz uczestnika projektu.  

c) zaświadczenie od lekarza specjalisty o zdiagnozowanym autyzmie lub orzeczenia z 

PPP lub orzeczenia o niepełnosprawności. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zadaniu przez uczestnika, na jego miejsce 

zostanie zakwalifikowana nowa osoba. 
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5. W przypadku większej liczby chętnych pierwszeństwo udziału będą miały te dzieci, 

które są w najtrudniejszej sytuacji (brak terapii do tej pory, niskie dochody rodziny 

uniemożliwiające terapie prywatnie, dzieci z rodzin niepełnych). Realizatorzy 

zadania maja prawo żądania od uczestników dodatkowych dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów.  

6. Wyboru uczestników dokonuje komisja rekrutacyjna w skład której wejdą: 

koordynator projektu, asystent koordynatora, po jednym przedstawicielu z fundacji 

realizujących projekt.  

7. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany zostanie protokół zawierający: 

a) wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w zadaniu z uwzględnieniem 

konkretnej formy wsparcia, 

b) wykaz osób niezakwalifikowanych do udziału w zadaniu, którzy trafią na listę 

rezerwową. 

IV. Uprawnienia i obowiązki uczestników zadania i ich rodziców lub prawnych opiekunów:  

1. Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszający dziecko zobowiązują się do 

współpracy z realizatorami zadania.   

2. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach jest zgłoszenie się 

do zadania jego rodziców/prawnych opiekunów i udział w zaplanowanym w 

zadaniu spotkaniu. 

3. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału we formach wsparcia do 

których został zakwalifikowany.   

4. Rodzice zobowiązani są do dopilnowania udziału dzieci w zajęciach.  

5. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy uczestnik projektu: 

a) Zrezygnował z udziału w zajęciach  

b) Opuszcza zajęcia, co skutkuje brakiem możliwości osiągnięcia 

zaplanowanych celów projektu 

V. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie  

1. Rezygnacja uczestnictwa w zadaniu wymaga pisemnego potwierdzenia przez 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach skutkującym 

zagrożeniem braku osiągnięcia celów zadania zespół zarządzający może skreślić 

dziecko i jego rodziców/prawnych opiekunów z listy uczestnictwa w zadaniu. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Rodzic lub prawny opiekun oraz Uczestnik zadania jest zobowiązany do 

respektowania zasad niniejszego regulaminu.  
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2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu 

 
 


