
Regulamin udziału w projekcie  

„Bliżej samodzielności. Poradnictwo i rehabilitacja osób w spektrum autyzmu”  

 

§  1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Bliżej samodzielności. 

Poradnictwo i rehabilitacja osób w spektrum autyzmu” realizowanego przez Fundację 

SYNAPSIS ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: 

Projekt). 

2. Termin realizacji Projektu: 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku. 

3. W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia: 

1. Zajęcia uspołeczniające dla osób z ASD. Głównymi celami tej formy wsparcia jest taki 

rozwój umiejętności społeczno-komunikacyjnych, który pozwoli na włączenie społeczne 

uczestników, pozwoli im na w miarę możliwości pełny udział w życiu codziennym   

z uwzględnieniem różnych form życia społecznego. 

2. Zajęcia uspołeczniająco-integrujące dla osób z ASD. Celem głównym tej formy wsparcia 

jest zdobywanie kompetencji pozwalających na włączenie społeczne oraz zdobywanie 

pozytywnych doświadczeń w kontaktach z innymi, budowanie poczucia sprawczości. 

W ramach Projektu przewidziane są dodatkowe formy wsparcia, prowadzące do osiągnięcia 

przypisanych im celów (efektów): 

1. Poradnictwo z zakresu psychologii i rehabilitacji społecznej. Cel główny proponowanego 

wsparcia do poprawa sytuacji oraz jakości życia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. 

2. Poradnictwo prawno-obywatelskie. Cel główny proponowanego wsparcia to 

umożliwienie osobom z ASD i członkom ich rodzin rozwiązywania swoich problemów 

życiowych w oparciu o przysługujące im prawa i dostępne wsparcie w ramach systemu 

wspierania osób z niepełnosprawnościami.  

3. Poradnictwo społeczne. Główny cel proponowanego wsparcia to życiowe 

usamodzielnienie beneficjentów oraz pomoc w integracji ze środowiskiem. 

4. Poradnictwo „Rodzice Rodzicom”. Główny cel proponowanego wsparcia to lepsze 

funkcjonowanie życiowe beneficjentów i ich rodzin dzięki dzieleniu się doświadczeniem 

przez rodziców z długoletnią praktyką wobec rodziców, którzy są zaraz po diagnozie 

dziecka lub dorosłego członka rodziny, znajdują się w kryzysie, szukają opinii osoby 

doświadczonej w zakresie planowania przyszłości swoich członków rodziny w spektrum.  

4. Wsparcie dedykowane jest osobom posiadającym co najmniej diagnozę w kierunku zaburzeń  

w spektrum autyzmu (dodatkowo: orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu 

niepełnosprawności lub uprawnienie równorzędne).  

5.  Konsultacje odbywają się telefonicznie w dniach i godzinach wskazanych na stronie Fundacji, 

mailowo oraz osobiście. Konsultacja osobista wymaga wcześniejszego umówienia. 

Konsultacje mają charakter nieodpłatnych porad. 

 

§  2 

1. Standardowy termin odpowiedzi na wiadomość e-mail wynosi do 7 dni kalendarzowych. Jeśli 

sprawa, z którą się Państwo zwracają, wymaga dochowania krótszego terminu (ponieważ 

dotyczy np. złożenia pisma procesowego zawierającego zarzuty do opinii biegłego sądowego, 

odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności), prosimy  



o zaznaczeniu tego terminu w tytule wiadomości. Prawnik Fundacji SYNAPSIS oceni, czy 

pomimo krótkiego terminu na zajęcie stanowiska, będzie w stanie pomóc.  

2. Prosimy o jak najwcześniejsze informowanie o otrzymanej korespondencji – w przypadku 

zgłoszenia konieczności złożenia np. odwołania tuż przed upływem terminu, nie będziemy   

w stanie Państwu pomóc. 

3. Specjaliści pełnią dyżury telefoniczne w dniach i godzinach wskazanych na stronie Fundacji. 

Nie oddzwaniają ani też nie odbierają telefonów poza wyznaczonymi godzinami dyżurów. 

Informacje na temat dyżurów poszczególnych specjalistów dostępne są na stronie: 

https://synapsis.org.pl/kontakt/telefony-poradnicze/ 

4. Fundacja nie zapewnia zastępstwa procesowego. 

5. Porady prawne udzielane są osobom, które nie korzystają (w chwili zwrócenia się o poradę 

oraz przez cały okres prowadzenia sprawy) z usług adwokata lub radcy prawnego, w tym   

z pomocy innego prawnika Fundacji SYNAPSIS. Przed udzieleniem porady, prawnik Fundacji 

SYNAPSIS może dokonać weryfikacji, czy osoba chcąca uzyskać poradę nie korzysta/nie 

korzystała już  z pomocy innego prawnika Fundacji. 

 

§  3 

1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację 

SYNAPSIS w Warszawie w celu realizacji Projektu. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez Fundację SYNAPSIS  

w Warszawie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 

Warszawie (00-828) Al. Jana Pawła II 13w celu realizacji umowy ZZB/00721/BF/D zawartej 

pomiędzy Fundacją SYNAPSIS i PFRON, a dotyczącej realizacji Projektu. 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Projekcie. 

 

§  4 

1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Fundację SYNAPSIS  

w Warszawie jako podmiot realizujący Projekt. 

2. Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2023. 

 

https://synapsis.org.pl/kontakt/telefony-poradnicze/

