
 

Regulamin 

dotyczący przyznawania dofinansowania do półkolonii terapeutycznych w ramach zadania 

publicznego Wojewody Wielkopolskiego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób”. 

 

1. Cele realizacji projektu: 

− usprawnienie funkcjonowania 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kontekście 
poznawczym, behawioralnym i społecznym poprzez codzienne tygodniowe zajęcia ze 
specjalistami podczas półkolonii (2 turnusu po 5 dni), 

− umożliwienie rodzicom oddania dzieci niepełnosprawnych pod profesjonalna opiekę 
podczas wakacji w czasie godzin pracy,  

− zwiększenie dostępności półkolonii poprzez obniżenie opłaty rodziców/opiekunów 
dzieci niepełnosprawnych za półkolonie, 

− uatrakcyjnienie programu półkolonii poprzez wyjście do miejsc publicznych. 

2. Formą realizacji zadania jest wsparcie poprzez dofinansowanie w 71 % kwoty 

bazowej - przewidywane jest pobieranie opłat od uczestników (rodziców/opiekunów 

uczestników) za udział w projekcie. 

3. Przewiduje się odpłatność w wysokości 200 zł za udział jednego dziecka w jednym 

pięciodniowym turnusie terapeutycznym. 

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

Fundacji lub na konto Fundacji do dnia poprzedzającego rozpoczęcie turnusu.  

5. Rekrutacja odbywa się na podstawie wniosków rodziców –– 4-16.06.2018. – wnioski 

składane na piśmie bezpośrednio do Fundacji „Papilio”. 

6. Warunkiem koniecznym jest dołączenie do wniosku orzeczenia o 

niepełnosprawności, dodatkowo innych orzeczeń i opinii PPP oraz zaświadczeń 

lekarskich.  

7. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zarząd Fundacji.  

8. Do procesu rekrutacyjnego mogą przystąpić zarówno dzieci korzystające wcześniej z 

zajęć FWRD jak i te, które wcześniej nie miały kontaktu z FWRD. Do projektu mogą 

być zakwalifikowane dzieci mieszkające w Kaliszu i okolicach. 

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

przewiduje przedłużenie okresu rekrutacji. 

10. 17.06.2018r - ogłoszenie listy 20 uczestników zakwalifikowanych do projektu na 

tablicy w siedzibie Fundacji oraz listy dzieci rezerwowych. 

11. Zajęcia terapeutyczne w ramach półkolonii będą odbywać się na terenie Centrum 

Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio” w Kaliszu, z których pomieszczeń będzie 

korzystać Fundacja Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio Dzieciom”. 

12. Do realizacji zajęć terapeutycznych w ramach półkolonii Fundacja zatrudnia 

specjalistów własnych Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Papilio.  



13. Przez 5 dni w tygodniu w godz. 9-15 podczas półkolonii każde dziecko będzie miało 
zapewnione co najmniej 3 godziny dziennie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych 
wg ustalonego programu.  

14. Kolejne 3 godziny będą przeznaczone na wyjście do miejsc publicznych, zaplanowano: 
Jupi Park (sala z ogromnym placem zabaw), Park Trampolin, wyjazd do stajni na 
hipoterapię (spotkanie z koniem, zwiedzanie stajni), wyjście do kawiarni na lody/gofry, 
zwiedzanie Muzeum Średniowiecznego Zawodzie z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. 

15. Celem wyjść jest wsparcie uczestników w życiu społecznym, uatrakcyjnienie programu 
półkolonii, a także pokazanie społeczeństwu, że dzieci niepełnosprawne też mogą 
normalnie żyć i korzystać z tych samych atrakcji co osoby pełnosprawne.  

16. Każdego dnia dzieci będą miały zapewniony obiad i opiekę wykwalifikowanej kadry. 
17. Na wyjścia dzieci będą przewożone wynajętym busem.  

 

 


