Regulamin uczestnictwa w projekcie

Realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie
oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE „MOŻEMY JESZCZE WIĘCEJ!”
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Możemy jeszcze więcej!”,
realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie przy współpracy partnerskiej
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”.
2. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu dotacyjnego „Kultura Dostępna”.
3. Projekt skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 8 r.ż., które:
(a) realizują zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”, prowadzonej przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie lub
(b) są beneficjentami Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” lub
(c) realizują kształcenie specjalne w przedszkolu „Chatka Puchatka”, prowadzonym przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie lub
(d) realizują kształcenie specjalne w innych placówkach oświatowych, które współpracują z
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krakowie.
4. W przypadku, gdy w ramach poszczególnych wydarzeń kulturalnych pozostaną wolne
miejsca, do udziału w projekcie zaproszone zostaną również:
(a) Dzieci niepełnosprawne w wieku od 0 do 8 r.ż., realizujące wczesne wspomaganie
rozwoju lub kształcenie specjalne w innych placówkach oświatowych, a będące
beneficjentami placówek wymienionych w punkcie 3,
(b) dzieci niepełnosprawne w wieku od 0 do 8 r.ż., z ewentualnych innych placówek
realizujących wczesne wspomaganie lub kształcenie specjalne, zaproszonych przez
Realizatora do udziału w projekcie.
5. Projekt Możemy jeszcze więcej! realizowany jest w okresie od 24.08.2015 roku do 31.12.2015 r.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
DEFINICJE
7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt Możemy jeszcze więcej! zorganizowany przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie we współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem
na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”, polegający na organizacji kilkunastu wydarzeń
kulturalnych, przeznaczonych dla dzieci w wieku od 0 do 8 r.ż., realizujących wczesne

Projekt pn. Możemy jeszcze więcej! dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach programy dotacyjnego „Kultura Dostępna”
Realizator Projektu: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie przy współpracy partnerskiej
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

wspomaganie rozwoju lub kształcenie specjalne w jednej z placówek biorących udział w
Projekcie.
Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące wczesne wspomaganie
rozwoju lub kształcenie specjalne, zakwalifikowane w wyniku rekrutacji do udziału w co
najmniej jednym z wydarzeń kulturalnych, organizowanych w ramach Projektu;
Rodzinie uczestnika Projektu – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych uczestnika
Projektu oraz jego rodzeństwo, którzy zadeklarowali na etapie rekrutacji chęć udziału w
Projekcie.
Placówce biorącej udział w projekcie – należy przez to rozumieć placówkę, której
beneficjenci zaproszeni są przez Realizatora Projektu do uczestnictwa w rekrutacji do
Projektu: (a) Specjalistyczną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
„Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Krakowie, (b) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”, (c) Przedszkole
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka” w Krakowie, (d) Przedszkole Montessori
prowadzone przez Katolickie Centrum Edukacyjne CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, (e)
Katolicką Szkołę Podstawową – Oddział Montessori – prowadzoną przez Katolickie
Centrum Edukacyjne CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, (f) Przedszkole Samorządowe w
Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele, (g) w przypadku wolnych
miejsc - ewentualne inne placówki oświatowe, które realizują dla swoich beneficjentów
zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju lub kształcenia specjalnego.
Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie.
Partnerze realizatora – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
Autystycznych „ZACISZE”.
Uczestnictwie w projekcie - należy przez to rozumieć wzięcie przez Uczestnika Projektu
udziału w wybranych wydarzeniach kulturalnych, do udziału w których Uczestnik został
zakwalifikowany w wyniku rekrutacji do Projektu.
Wydarzeniu kulturalnym – należy przez to rozumieć jedno z dwunastu działań,
zaplanowanych w ramach Projektu, na które składa się jednorazowe wyjście
zrekrutowanej grupy Uczestników Projektu oraz ich Rodzin do wybranej krakowskiej
instytucji kultury i nieodpłatne skorzystanie z wybranych przez Realizatora Projektu
elementów oferty owej instytucji, wzbogaconych o działania z zakresu animacji kultury i
zrealizowanych w formie dostosowanej do potrzeb Uczestników.

II. ZAŁOŻENIA PROJEKTU „MOŻEMY JESZCZE WIĘCEJ!”
§1
CELE PROJEKTU
1. Głównym bezpośrednim celem Projektu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym
oraz ich rodzinom uczestnictwa w ofercie znaczących krakowskich instytucji kultury –
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Opery Krakowskiej, Teatru
„Groteska”, Muzeum Narodowego, Muzeum Etnograficznego, Kina „Mikro”, Kina „Kika”,
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, a także
skorzystanie z owej oferty w formie dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb i
możliwości.
2. Do celów pośrednich Projektu należy:
Projekt pn. Możemy jeszcze więcej! dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach programy dotacyjnego „Kultura Dostępna”
Realizator Projektu: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie przy współpracy partnerskiej
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”






przedstawienie rodzicom dzieci niepełnosprawnych praktycznych możliwości
związanych z uczestnictwem w kulturze wysokiej ich oraz członków ich rodzin, a
tym samym – zmotywowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych do zwiększonej
aktywności w zakresie korzystania z oferty znaczących instytucji kultury;
wzbogacenie oferty znaczących krakowskich instytucji kultury o działania
dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin;
rozszerzenie zakresu działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie w
obszarze edukacji artystycznej i kulturowej dzieci i młodzieży.
§2
DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. Działania realizowane w ramach Projektu obejmą:
a) Zorganizowanie przez Realizatora Projektu oraz Partnera Realizatora w okresie
wrzesień – grudzień 2015 r. dwunastu wydarzeń kulturalnych, przeznaczonych dla
Uczestników Projektu oraz ich Rodzin;
b) Wzięcie udziału przez Uczestników Projektu oraz członków ich Rodzin w wybranych
wydarzeniach kulturalnych.
2. W ramach organizowanych wydarzeń kulturalnych organizowanych przewidziano
następujące działania:
I. MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE – GMACH GŁÓWNY: lekcja muzealna dla dzieci i
rodziców „Przygoda ze sztuką. Pierwsza wizyta w muzeum” – lekcja i warsztaty
połączone ze zwiedzaniem wybranych ekspozycji w Gmachu Głównym Muzeum
Narodowego w Krakowie; grupa wiekowa Uczestników: 3-5 r.ż.
II. MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE – DOM MEHOFFERA: lekcja muzealna dla dzieci i
rodziców „Opowieść o witrażu” – lekcja i warsztaty dla dzieci i rodziców w Domu
Mehoffera (Muzeum Narodowe w Krakowie); grupa wiekowa Uczestników: 6-8 r.ż.
III. OŚRODEK KULTURY EUROPEJSKIEJ EUROPEUM: lekcja muzealna „Po nitce do kłębka –
zabawa ze sztuką w Europeum” - lekcja muzealna, oparta na zabawie kostiumowej
z wcielaniem się w role, prowadzona na terenie muzeum przez agencję eventową;
grupa wiekowa Uczestników: 3-5 r.ż.
IV. AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE: warsztaty malarskie dla
Rodziców, prowadzone przez specjalistów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
oraz warsztaty dla dzieci połączone z zabawami w formie animacji; grupa wiekowa
Uczestników: 6-8 r.ż.
V. MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE: lekcja muzealna połączona z warsztatem,
dotyczącym zróżnicowania kulturowego w wybranym obszarze tematycznym; grupa
wiekowa Uczestników: 4-6 r.ż.
VI. TEATR GROTESKA: spektakl teatralny „Tańcowały dwa Michały” dla całych rodzin
oraz warsztaty teatralne dla dzieci „Z lalką i maską przez wieki”; grupa wiekowa
Uczestników: 0-8 r.ż.
VII. KINO MIKRO: seans filmowy przeznaczony dla całych rodzin; pokaz
długometrażowego filmu animowanego sprzed lat lub filmu fabularnego dla dzieci;
zabawa animowana dla dzieci; grupa wiekowa Uczestników: 0-8 r.ż.
VIII. KINO KIKA: seans z cyklu "Kino Bambino" przeznaczony dla rodziców z małymi
dziećmi; poczęstunek; grupa wiekowa Uczestników: 0-3 r.ż.
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IX. OPERA KRAKOWSKA: warsztaty tematyczne z cyklu: "Poranki z Operą": "Ubierz z nami
ducha opery" - spotkanie z artystą operowym, zwiedzanie kulis opery, warsztaty z
kostiumologiem dla dzieci; grupa wiekowa Uczestników: 6-8 r.ż.
X. KLUBOKAWIARNIA LIKEKONIK WE WSPÓŁPRACY Z ARTYSTAMI AKADEMII MUZYCZNEJ W
KRAKOWIE: koncert tematyczny dla dzieci i rodziców, zrealizowany przez artystów
Krakowskiej Akademii Muzycznej, poczęstunek zorganizowany przez kawiarnię oraz
warsztaty taneczne dla dzieci; grupa wiekowa Uczestników: 6-8 r.ż.

XI. FILHARMONIA KRAKOWSKA – SMYKOWE GRANIE: koncert muzyków Filharmonii dla
rodziców z małymi dziećmi z cyklu „Smykowe granie”; grupa wiekowa Uczestników:
0-3 r.ż.
XII. FILHARMONIA KRAKOWSKA – KONCERT FINAŁOWY: koncert finałowy „Możemy
jeszcze więcej!”, zrealizowany przez muzyków Filharmonii Krakowskiej; grupa
wiekowa Uczestników: 0-8 r.ż.
§3
TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ
1. Wydarzenia kulturalne zaplanowane w ramach Projektu podzielone zostały na trzy
moduły tematyczne:
a) Moduł I - SZTUKA (działania I - V) – zostanie zrealizowany w okresie 11.09.2015 r. –
30.11.2015 r.
b) Moduł II - TEATR I KINO (działania VI - VIII) – zostanie zrealizowany w okresie
01.09.2015 r. – 31.10.2015 r.
c) Moduł III - MUZYKA (działania IX – XII) – zostanie zrealizowany w okresie 01.10.2015 r. –
06.12.2015 r.
2. Wszystkie wydarzenia kulturalne zaplanowane w ramach Projektu zostaną zrealizowane
w soboty i niedziele.
3. Uczestnicy Projektu, zadeklarowani do uczestnictwa w poszczególnych wydarzeniach
kulturalnych, zostaną powiadomieni o dokładnym terminie danego wydarzenia
kulturalnego nie później niż 7 dni roboczych przed datą jego realizacji.

III. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOŻEMY JESZCZE WIĘCEJ!”
§1
1. Zasady rekrutacji do Projektu „Możemy jeszcze więcej!” określa odrębny dokument „Regulamin Rekrutacji do Projektu Możemy jeszcze więcej!”.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI REALIZATORA PROJEKTU:
§1
OBOWIĄZKI REALIZATORA PROJEKTU
1. Realizator Projektu zobowiązany jest do:
a. Organizacji wydarzeń kulturalnych, o których mowa w Rozdziale II, § 2 niniejszego
Regulaminu;
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b. Zadbania o jak najpełniejsze dostosowanie formy i treści przekazu organizowanych
wydarzeń kulturalnych do potrzeb i możliwości Uczestników;
c. Dbania o bezpieczeństwo i komfort Uczestników w trakcie każdego z
organizowanych wydarzeń kulturalnych poprzez zapewnienie im oraz ich Rodzinom
wsparcia w formie obecności:
 koordynatora do spraw organizacyjnych, odpowiedzialnego za kwestie
związane z organizacją wydarzenia;
 koordynatora merytorycznego, odpowiedzialnego za reagowanie na
pojawiające się u Uczestników potrzeby w zakresie dostosowania treści lub
formy wydarzenia;
 wolontariuszy wspierających.
d. Ochrony danych osobowych, przekazanych przez Rodziców/Opiekunów
Uczestnika w dokumentacji związanej z rekrutacją i uczestnictwem w Projekcie.
§2
PRAWA REALIZATORA PROJEKTU
2. Realizator Projektu ma prawo do:
a. Kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Rodzicami/Opiekunami Uczestnika w
sprawach dotyczących organizacji poszczególnych wydarzeń kulturalnych;
b. Skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku braku możliwości
skontaktowania się drogą telefoniczną lub e-mailową z Rodzicem/Opiekunem;
c. Wprowadzania zmian w zakresie treści, formy i terminów zaplanowanych wydarzeń
kulturalnych, o ile wystąpią ku temu przesłanki niezależne od Realizatora;
d. Odstąpienia od realizacji wydarzeń kulturalnych w sytuacji, gdy zostanie
wstrzymane lub przerwane dofinansowanie Projektu;
e. Dokumentowania fotograficznego realizowanych wydarzeń kulturalnych.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
§1
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik Projektu, reprezentowany przez Rodzica/Opiekuna oraz członkowie Rodziny
Uczestnika, zadeklarowani do udziału w Projekcie, zobowiązani są do:
a. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania zasad w nim określonych;
b. Podpisania z Realizatorem umowy, dotyczącej uczestnictwa w Projekcie;
c. Uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, na które zostali zakwalifikowani w
drodze rekrutacji;
d. Dbania o realizację potrzeb własnych oraz członków własnej Rodziny,
uczestniczących w danym wydarzeniu kulturalnym, poprzez zgłaszanie uwag
dotyczących formy i treści realizowanego wydarzenia, mogących konstruktywnie
wpłynąć na sposób ich dostosowania przez Realizatora do indywidualnych potrzeb
i możliwości Uczestników;
e. Uczestnictwa w badaniu ankietowym, realizowanym na etapie ewaluacji Projektu.
§2
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PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik Projektu, reprezentowany przez Rodzica/Opiekuna oraz członkowie Rodziny
Uczestnika, zadeklarowani do udziału w Projekcie, mają prawo do:
a. Bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w
ramach Projektu, do których zostali zakwalifikowani w drodze rekrutacji;
b. Skorzystania z zapewnionych nieodpłatnie przez Realizatora Projektu biletów na
przejazdy komunikacją miejską w celu dotarcia do odpowiedniej instytucji kultury;
c. Zgłaszania uwag i sugestii dotyczących treści i formy realizowanych wydarzeń
kulturalnych, w celu jak najpełniejszego ich dostosowania przez Realizatora do
indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników.

VI. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W DZIAŁANIACH PROJEKTOWYCH
§1
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danym wydarzeniu kulturalnym po
zakończeniu etapu rekrutacji, Uczestnik Projektu, reprezentowany przez
Rodzica/Opiekuna, zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie w formie pisemnej
lub drogą e-mailową nie później niż 4 dni robocze przed planowaną datą danego
wydarzenia.
2. W przypadku braku pisemnej lub e-mailowej informacji ze strony Uczestnika Projektu w
określonym w punkcie 1 terminie, dotyczącej rezygnacji z uczestnictwa w danym
wydarzeniu kulturalnym, Realizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z list
uczestników innych wydarzeń kulturalnych przewidzianych w ramach Projektu, na które
Uczestnik został zakwalifikowany w drodze rekrutacji.
3. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w danym wydarzeniu kulturalnym jest traktowana
jednoznacznie z rezygnacją z uczestnictwa w danym wydarzeniu przez członków rodziny
Uczestnika.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, do
których został zakwalifikowany Uczestnik, Uczestnik reprezentowany przez
Rodzica/Opiekuna zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego
przyczyn rezygnacji z udziału w Projekcie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Każda osoba, przystępująca do rekrutacji do Projektu, zobowiązana jest do akceptacji
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym
każdorazowo poinformuje Uczestników Projektu, reprezentowanych przez
Rodziców/Opiekunów.
4. Regulamin uczestnictwa w Projekcie dostępny jest na stronie www.poradniatpd.pl oraz na
stronie www.zaicszeautyzmu.pl w zakładce „Projekt Możemy jeszcze więcej!” lub w
sekretariacie Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek
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Wspierania Rozwoju Dziecka”, prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie
(Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków).
5. Aktualne informacje o projekcie dostępne będą na stronie www.poradniatpd.pl, na stronie
www.zaicszeautyzmu.pl w zakładce „Projekt Możemy jeszcze więcej!” oraz na fanpagu
Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Wspierania
Rozwoju Dziecka” www.facebook.com/poradniatpd oraz fanpagu Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Autystycznych "Zacisze" www.facebook.com/stowarzyszeniezacisze.
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