
Regulamin 
dotyczący zadania publicznego realizowanego przez 

Fundację Wspomagania Rozwoju Dzieci „Papilio Dzieciom” 

w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Urząd Miasta w Kaliszu 

 „Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” 

 

1. Cele realizacji projektu: 

− usprawnienie funkcjonowania 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 

przedszkolnym i szkolnym w kontekście poznawczym, behawioralnym i społecznym 

poprzez cykliczne zajęcia ze specjalistami w okresie od lutego do maja 2018 r., 

− zwiększenie dostępności zajęć rehabilitacyjnych poprzez obniżenie opłaty 

rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych za terapie. 

2. Projekt polega na organizacji zajęć rehabilitacyjnych dla 10 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej będących mieszkańcami Kalisza w terminie 01.02-31.05.2018 r. 

3. Formą realizacji zadania jest wsparcie – przewidywane jest pobieranie opłat od 

uczestników (rodziców/opiekunów uczestników) za udział w projekcie. 

4. Przewiduje się odpłatność w wysokości 33,50 zł x 4 h = 134 zł/m-c od jednego dziecka 

5. Odpłatność rodziców/opiekunów będzie regulowana poprzez wpłaty gotówkowe w 

Fundacji lub na konto Fundacji do dnia 10 każdego miesiąca – po wystawieniu 

faktury/rachunku/KP przez Fundację za dany miesiąc. 

6. Projekt zakłada całoroczną rehabilitację 10 konkretnych, zrekrutowanych do projektu 

dzieci. 

7. W przypadku rezygnacji dziecka z projektu z uzasadnionych przyczyn na jego miejsce 

przyjęte będzie dziecko z listy rezerwowej. 

8. Projekt zakłada zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do problemów danego dziecka – 1 

raz w tygodniu – po 60 min lub 45 min w przypadku integracji sensorycznej przez 4 

miesiące w okresie od lutego do maja 2018 r. 

9. Rekrutacja odbywa się na podstawie wniosków rodziców – 04-10.01.2018 r.  

10. Wnioski mają być składane na piśmie bezpośrednio do Fundacji „Papilio”.  

11. Druk wniosku do pobrania w siedzibie Fundacji. 

12. Warunkiem koniecznym jest dołączenie do wniosku orzeczenia o niepełnosprawności, 

dodatkowo innych orzeczeń i opinii PPP oraz zaświadczeń lekarskich.  

13. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zarząd Fundacji.  

14. Do procesu rekrutacyjnego mogą przystąpić zarówno dzieci korzystające wcześniej z zajęć 

CWRD i FWRD jak i te, które wcześniej nie miały kontaktu z Centrum i z Fundacją. Do 

projektu mogą być zakwalifikowane tylko dzieci mieszkające w Kaliszu. 

15. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń we wskazanym terminie, oferent 

przewiduje przedłużenie okresu rekrutacji. 

16. Ogłoszenie listy 10 uczestników zakwalifikowanych do projektu na tablicy w CWRD 

„Papilio”/FWRD „Papilio Dzieciom” oraz listy dzieci rezerwowych nastąpi dnia 

11.01.2018r.  

17. W ramach projektu dla każdego dziecka przewidziano 4 zajęcia miesięcznie (60 min. lub 

45 min. w przypadku integracji sensorycznej) przez 4 m-ce w okresie od lutego do maja 

2018 r.  

18. Każde dziecko będzie miało przydzielonego jednego terapeutę. 



19. W zajęciach uczestniczyć będą dzieci od 3 miesiąca życia do 18 lat z różnymi zaburzeniami 

psychicznymi oraz niepełnosprawnościami takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, 

mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna, zespół Downa i inne 

zespoły genetyczne, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, mutyzm, niedosłuch. 

20. Zajęcia będą odbywać się na terenie Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio” w 

Kaliszu, z których pomieszczeń będzie korzystać Fundacja Wspomagania Rozwoju Dziecka 

„Papilio Dzieciom”. 

21. Do realizacji zajęć Fundacja zatrudnia specjalistów Centrum Wspomagania Rozwoju 

Dziecka Papilio. 


