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1.
Informacje o projekcie.

1. Projekt  „Ku  samodzielności,  integracji  i  samostanowieniu.  Kompleksowe  wsparcie
dorosłych  osób  niepełnosprawnych  ze  spektrum  autyzmu.”  realizowany  jest  przez
Fundację  Wspólnota Nadziei  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych.

2. Celem  projektu  jest  wzrost  samodzielności  grupy  35  dorosłych  osób
niepełnosprawnych  z  zaburzeniami  ze  spektrum  autyzmu  poprzez  udzielenie
kompleksowego  i zindywidualizowanego  wsparcia  w  zakresie  rehabilitacji  w  okresie
01.04.2018 – 31.03.2021 r. Realizacja zadania, poprzez zajęcia rehabilitacyjne wpłynie
na  zwiększenie  sprawności  funkcjonalnej  i  aktywności  życiowej  osób
niepełnosprawnych.

3. Projekt ma charakter ciągły, obejmuje 3 okresy, łącznie od 01.04.2018 do 31.03.2021
r., w tym:

- pierwszy okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 r.,

- drugi okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 r.,

- trzeci okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 r.

4. Projekt  ma  charakter  regionalny.  Realizowany  jest  na  terenie  województwa
małopolskiego, powiatu Kraków i krakowskiego.

5. Projekt ma za zadanie rehabilitację osób niepełnosprawnych ze spektrum zaburzeń
autystycznych  (ASD)  poprzez  kompleksowy  zespół  działań  wspierająco  -
terapeutycznych  i  edukacyjnych  zmierzających  do  podwyższenia  poziomu  ich
samodzielności  i  funkcjonowania,  a  przez  to,  poprawy  jakości  ich  życia  i  pełniejszej
integracji społecznej. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu posiadanych
kompetencji i umiejętności bo.
W  ramach  zadania  osoby  z  autyzmem  otrzymają  zróżnicowane,  kompleksowe
i zindywidualizowane  wsparcie  w  ramach  zajęć  rehabilitacyjnych  zorganizowanych
w Dziennym Centrum Aktywności.
W  ramach  projektu  zidentyfikowane  zostaną  obszary  funkcjonowania  osób
niepełnosprawnych,  w  których  zaburzenie  rozwojowe  tworzy  główne  bariery  dla
samodzielności  i  aktywności,  przeprowadzona  zostanie  zindywidualizowana  ocena
funkcjonalna określająca możliwości i potrzeby danej osoby oraz opracowany zostanie
dla każdego Indywidualny Plan Działania (IPD) określający cele wsparcia.
Rehabilitacja  będzie  prowadzona  w trybie  ciągłym  w oparciu  o  istniejące  pracownie
DCA,  gospodarstwo  ekologiczne,  tereny rekreacyjne,  a  także na  zewnątrz  w trakcie
wizyt usamodzielniających w miejscach publicznych.
Zajęcia  rehabilitacyjne  i  treningi  dostosowane  będą  do  poziomu  funkcjonowania,
możliwości i potrzeb danego beneficjenta ostatecznego oraz celów i metod zawartych
w jego IPD.
W  ramach  zadania  prowadzone  będą  również  indywidualne,  całodobowe  pobyty
adaptacyjne w mieszkaniach treningowych dla osób, które mają docelowo zamieszkać
w placówkach pobytu stałego, jak np. Małopolski Dom Pomocy Społecznej "Na Farmie
Życia"  prowadzony przez Fundację.  Celem tych zajęć jest  stopniowe przystosowanie
dorosłych osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym.
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Obydwa  moduły  zadania  obejmują  również  dojazd  beneficjentów  do  w/w  placówek
Fundacji.
Projekt  stanowi merytoryczną całość służącą rozwijaniu samodzielności  bo w różnych
sferach funkcjonowania, a także odciążeniu opiekunów - rodzin osób z autyzmem.

6. Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu:
Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17

32-082 Bolechowice
biuro@farma.org.pl

2.
Beneficjenci ostateczni projektu.

1. Docelową  grupę  beneficjentów  ostatecznych  projektu  stanowią  dorosłe  osoby
niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Planowana  ilość  beneficjentów  ostatecznych  zadania  wynosi  35  osób,  w  tym
w pierwszym okresie realizacji projektu 30 osób, w drugim okresie 31 osób, w trzecim
okresie 35 osób.

3. Grupę  docelową  stanowi  35  dorosłych  osób  niepełnosprawnych  z  zaburzeniami  ze
spektrum  autyzmu,  z  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu
niepełnosprawności,  które  w  chwili  przystąpienia  do  projektu  spełniają  następujące
warunki:
a) mają ukończony 18 r. ż.,
b) posiadają  aktualne  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu

niepełnosprawności  (beneficjentami  ostatecznymi  projektu  mogą  być  osoby
niepełnosprawne,  które przedstawią,  najpóźniej  w dniu  przystąpienia  do projektu,
aktualne  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  lub  aktualne  orzeczenie  o
niepełnosprawności  lub  aktualne  orzeczenie  równoważne  -  orzeczenie  lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej
z grup inwalidów),

c) jeżeli  w  ww.  orzeczeniu  o  stopniu  niepełnosprawności,  wskazana  będzie  inna
przyczyna,  np.  choroba  psychiczna,  upośledzenie  umysłowe  –  konieczne  będzie
dostarczenie zaświadczenia / diagnozy autyzmu,

d) nie są uczestnikami innych placówek pobytu dziennego (typu wtz*, śds**, zaz),
e) są nieaktywne zawodowo.

*Warunek udziału w projekcie dla uczestników WTZ - zakres merytoryczny projektu nie może dotyczyć
działań  podejmowanych  na  rzecz  uczestnika  zgodnie  z  Indywidualnym  programem  rehabilitacji
i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu. 
**Warunek  udziału  w  projekcie  dla  uczestników  ŚDS  -  zakres  merytoryczny  projektu  nie  może
dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania
wspierająco – aktywizującego w ŚDS.
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4. Beneficjentami  ostatecznymi  projektu  mogą  zostać  osoby  dorosłe  niepełnosprawne
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wśród nich:

a) uczestnicy  zajęć  Dziennego  Centrum Aktywności  na  Farmie  Życia  w poprzednio
realizowanych zadaniach zleconych,

b) mieszkańcy  Małopolskiego  Domu  Pomocy  Społecznej  „Na  Farmie  Życia”
w Więckowicach,

c) uczniowie  /  absolwenci  krakowskich  szkół  specjalnych  oraz  współpracujących
z Fundacją organizacji pozarządowych,

d) pozostałe osoby (nie posiadające miejsca w żadnej dziennej placówce).
5. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie przez beneficjentów ostatecznych

zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych zgodnie z ustawą
z dnia  29 sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  2016 r.  poz. 922,
z późn.  zm.)  Brak zgody na przetwarzanie  danych osobowych  i  /  lub brak zgody na
udostępnienie  danych  osobowych  do  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  zgodnie  z załącznikiem nr  3 do niniejszego  Regulaminu  skutkuje
brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.

6. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans.

3.
Zasady rekrutacji / warunki uczestnictwa.

1. Rekrutacja  do  projektu  ma  charakter  otwarty.  Proces  rekrutacji  rozpocznie  się
w pierwszym  okresie  w  dniu  03.04.2018  r.  i  będzie  trwał  do  dnia  30.06.2018  r.,
w drugim okresie w dniu 17.04.2019 r. i będzie trwał do dnia 30.06.2019 r., w trzecim
okresie 01.04.2020 r. i będzie trwał do dnia 30.06.2020 r.

2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc.
3. Nabór  do projektu  będzie  prowadzony przez  zespół  co najmniej  dwóch  terapeutów,

proces nadzorował będzie specjalista ds. autyzmu oraz koordynator projektu.

4. Informacje  o  projekcie  zostaną  udostępnione  w  środowisku  rodzin  beneficjentów
ostatecznych  korzystających  wcześniej  z  różnych  form  wsparcia  Fundacji,  wśród
działających w regionie organizacji, szkół, ośrodków i innych placówek działających na
rzecz tej grupy osób niepełnosprawnych.

5. Informacje  o  projekcie  zamieszczone  zostaną  na  stronie  internetowej  Fundacji  oraz
administrowanych przez Fundację wyspecjalizowanych platformach internetowych dla
osób z autyzmem krainaoza.pl oraz dla rodziców i profesjonalistów krainaoza.org.

6. Zgłoszenia  do  projektu  będą  przyjmowane  w  formie  osobistej,  telefonicznej,  poczty
tradycyjnej  i  elektronicznej,  przy  czym  każde  zgłoszenie  powinno  być  potwierdzone
w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie do
5 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia. Brak potwierdzenia uznawane będzie za
rezygnację z udziału w projekcie.

7. Po  dokonaniu  zgłoszenia,  nastąpi  weryfikacja  dokumentów  kandydata  pod  kątem
spełnienia wymogów formalnych, charakteryzujących grupę, do której adresowane są
działania projektowe.
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8. Osoby niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę w dalszej części
procesu rekrutacji.

9. Następnym etapem będzie rozmowa rekrutacyjna w siedzibie Fundacji.
10. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, procedura rekrutacyjna będzie przebiegać

z włączeniem opiekuna prawnego lub faktycznego.
11. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik rozmowy rekrutacyjnej.
12. Warunkiem uczestnictwa w projekcie  będzie  podpisanie,  po zakwalifikowaniu  się do

udziału w projekcie, deklaracji uczestnictwa oraz zawarcie kontraktu terapeutycznego.
Odmowa podpisania deklaracji i / lub zawarcia kontraktu skutkuje brakiem możliwości
wzięcia udziału w projekcie.

4.
Wyniki rekrutacji.

1. Informacje o zakwalifikowaniu  do udziału  w projekcie  będą przekazywane wybranym
kandydatom  telefonicznie,  drogą  elektroniczną  lub  za  pośrednictwem  poczty,  na
bieżąco.

2. W  przypadku  niewyłonienia,  spośród  zgłoszonych  kandydatów,  wymaganej  liczby
min. 30. (w drugim okresie 1, w trzecim okresie dodatkowych 4) uczestników projektu,
Fundacja zakłada możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do projektu.

3. W sytuacji otrzymania większej ilości zgłoszeń w procesie rekrutacji, pozostali kandydaci
zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie
realizacji  projektu,  do  udziału  w  projekcie  zakwalifikowane  zostaną  osoby  z  listy
rezerwowej.

4. Każdy etap rekrutacji zakończony zostanie spisaniem protokołu z rekrutacji.

5. W przypadku prowadzenia rekrutacji w drugim i trzecim okresie realizacji projektu, osoby
znajdujące  się  na  liście  rezerwowej  z  poprzedniego  okresu,  zobowiązane  są  do
potwierdzenia zainteresowania udziałem w projekcie poprzez złożenie zaktualizowanego
formularza  rekrutacyjnego  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  niniejszego  regulaminu
w celu potwierdzenia spełniania wymagań w zakresie udziału w projekcie.

6. W  przypadku  wyczerpania  listy  rezerwowej  w  trakcie  realizacji  projektu,  Fundacja
zakłada możliwość przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej.

7. Rekrutacja dodatkowa prowadzona będzie w oparciu o niniejszy regulamin. 

5.
Wykaz załączników.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz  rekrutacyjny.
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Załącznik nr 2 -  Informacja z rozmowy rekrutacyjnej.
Załącznik  nr  3  -  Oświadczenie  Beneficjenta  ostatecznego  o  wyrażeniu  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik nr 4 – Lista beneficjentów ostatecznych projektu.
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