
 

 

Regulamin projektu 

pn.: „Centrum Aktywizacji i Integracji BAZA  

- programy Wilderness Therapy dla osób z 

niepełnosprawnościami”  

realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  
na lata 2021-2030 

 

§1 

Definicje 

1. Projekt - oznacza Projekt o nr 33701 pn. „Centrum Aktywizacji i Integracji BAZA  

- programy Wilderness Therapy dla osób z niepełnosprawnościami”– oferta realizacji 

zadania publicznego o któ®ej mowa w art.14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688) składana w 

2021 roku na podstawie programu NOWEFIO – Konkurs NOWEFIO 2021 – Priorytet 2 - 

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 

2. Lider/organizator – Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław. 

3. Okres realizacji projektu: od 01.10.2021r. do 31.12.2023r. 

4. Biuro projektu – Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław. 

 

§2 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Aktywizacji i 

Integracji BAZA - programy Wilderness Therapy dla osób z niepełnosprawnościami”. 

2. Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczna 50 młodych osób z miasta 

Wrocław i powiatu wrocławskiego w tym 40 osób z niepełnosprawnościami i 10 

wolontariuszy z wykorzystaniem metodyki terapii i edukacji wilderness do 31.12.2023 r. 

3. Cele szczegółowe obejmują m.in.: 

- promowanie aktywnych form integracji społeczne osób niepełnosprawnych 

- zapobieganie regresowi psycho-społecznemu osób z niepełnosprawnościami wskutek 

pandemii 

- promowanie wolontariatu na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

- wsparcie 10 studentów w wyborze ścieżki zawodowej 

- wsparcie młodych osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielności i 

niezależności 



 

 

- kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnościami 

- promowanie form terapeutycznych opartych na kontakcie z naturą 

- popularyzacja i zwiększenie dostępności aktywnej turystyki dla osób z 

niepełnosprawnościami 

- tworzenie więzi społecznych i budowanie zaufania pomiędzy młodymi osobami z 

różnych grup społecznych 

- promocja ekologii i życia w zgodzie z naturą ("leave no trace") 

 

 § 3  

Uczestnicy 

1. Młode osoby z niepełnosprawnością (OzN) - min. 40 osób, w wieku 16-40 lat (głównie w 

stopniu umiarkowanym i znacznym) głównie z obszaru miasta Wrocław i powiatu 

wrocławskiego (z możliwością udziału osób chętnych z woj. dolnośląskiego). 

2. Młodzi wolontariusze – min. 10 osób - studenci wrocławskich uczelni z kierunków takich 

jak: pedagogika, psychologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne czy turystyka. 

 

§ 4 

Działania 

1. BAZA WOLONTARIATU 

a) Rekrutacja wolontariuszy (10.2021),  

b) Szkolenia dla wolontariuszy, w tym: 

- Warsztat integracyjny z elementami treningu interpersonalnego (16h, termin 10-

12.2021).  

- Szkolenie z zakresu asystentury społecznej (16h) i z zakresu pierwszej pomocy (8h, 

termin 10-12.2021).  

- Warsztat wyjazdowy z zakresu terapii i edukacji Wilderness (16h, termin 10-12.2021).  

c) Spotkania grupy wolontariackiej (średnio 1/m-c w okresie trwania projektu) z 

moderatorem bazy wolontariatu i bazy aktywności.  

d) Udział w programach Bazy aktywności – wsparcie w przygotowaniu i realizacji 

programów bazy aktywności 

 

2. BAZA AKTYWNOŚCI 

a) Rekrutacja uczestników – młodych osób z niepełnosprawnością (X.2021-XI.2023) 



 

 

b) Spotkania z udziałem uczestników  - osób z niepełnosprawnościami i wolontariuszy 

(średnio 1/m-c w okresie trwania projektu), służące wspólnemu przygotowaniu i 

planowaniu wypraw (określenie miejsca, wyjazdu/zajęć/trasy, organizacji noclegów lub 

posiłków). 

c) Realizacja programów Wilderness Therapy, w tym: 

- wyjazdy w naturę: 19 programów 1 lub 2 dniowych, łącznie 23 dni zajęć (np. wyjazdy w 

góry, trekking, gry terenowe, zajęcia w parku, lesie, spływy kajakowe/ pontonowe, 

zajęcia wspinaczkowe w skałkach, zajęcia bushcraftowe). 

Zajęcia odbywać się będą w śr. 5-osobowych grupach młodych osób z 

niepełnosprawnością i zależnie od potrzeb uczestników trwać będą od kilku godzin, 

cały dzień lub max. 2 dni z 1 noclegiem. Zajęcia odbywać się będą w bliższej lub dalszej 

okolicy (park/las/wyjazd - wyprawa). 

- grupa wspinaczkowa – zajęcia na sztucznej ścianie we Wrocławiu: 2 grupy x 8 spotkań 

x śr. 3h 

d) Spotkania CAFE BAZA – 5 spotkań integracyjnych w tym: pokazy filmów, zdjęć, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, wspólne spędzanie czasu 

3. Szczegółowy harmonogram działań ogłaszany będzie na stronie www.fundacjaimago.pl. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów programów w przypadku 

sytuacji siły wyższej. 

 

§ 5 

Rekrutacja 

1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć: 

a) W odniesieniu do uczestników bazy wolontariatu - studenci 

- formularz zgłoszeniowy_dla wolontariusza (Załącznik 1 do regulaminu) 

b) W odniesieniu do uczestników bazy aktywności – osoby z niepełnosprawnością  

- formularz zgłoszeniowy_osoby z niepełnosprawnością (Załącznik 2 do regulaminu) 

- orzeczenie o niepełnosprawności 

Wzory formularzy dostępne są w Biurze projektu i na stronie www.fundacjaimago.pl. 

Formularze można składać osobiście w formie papierowej w Biurze projektu: Fundacja 

Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, lub drogą mailową 

magda.kowalska@fundacjaimago.pl, w okresie trwania rekrutacji.  

2. Terminy rekrutacji: 

-rekrutacja wolontariuszy prowadzona jest w okresie X.2021,  

http://www.fundacjaimago.pl/
http://www.fundacjaimago.pl/
mailto:magda.kowalska@fundacjaimago.pl


 

 

- rekrutacja osób z niepełnosprawnością prowadzona jest w sposób ciągły w okresie 

X.2021-XI.2023. 

3. Kryteria rekrutacji: 

a) Spełnienie warunków przynależności do grupy docelowej określonych w par. 3 

b) Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego i dokumentów 

potwierdzających status uczestnika – orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 

4. Kompletne i poprawne formularze wprowadzane będą wg daty ich wpływu do rejestru 

utworzonego dla potrzeby projektu. Na tej podstawie będzie tworzona lista uczestników. 

Osoby które nie zakwalifikują się do listy podstawowej będą umieszczane na liście 

rezerwowej o czym uczestnicy będą poinformowani w odrębnej korespondencji mailowej 

lub telefonicznie. 

5. Rekrutacja do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn i niedyskryminacji.  

6. Realizator zastrzega prawo do kwalifikowania uczestników do udziału w danym programie 

wilderness / programie wspinaczkowym w oparciu przeprowadzoną diagnozę możliwości i 

potrzeb, biorąc pod uwagę cele programu i cele rozwojowe uczestnika. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestnika i organizatora 

1. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego udziału w zajęciach oferowanych w ramach 

projektu. 

2. Uczestnik zobowiązuje się:  

a) Zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przekazanymi przez organizatora.  

b) Stosować się do zaleceń i uwag organizatorów, kadry instruktorskiej w trakcie trwania 

zajęć.  

c) Nie spożywać alkoholu i innych środków odurzających w trakcie trwania zajęć.  

d) Dbać o powierzony sprzęt turystyczny.  

e) Wziąć udział w badaniu ewaluacyjnym realizowanym w ramach projektu. 

3. Organizator zobowiązuje się: 

a) Zapewnić uczestnikom programów: ubezpieczenie NNW podczas zajęć, wyżywienie 

(przekąski/posiłek np. w formie ogniska), dojazd z miejsca zbiórki na miejsce realizacji 

zajęć, niezbędny sprzęt do realizacji zajęć, opiekę trenera wilderness i lub instruktora 

zajęć outdoorowych, wsparcie asystenckie wg zgłoszonych potrzeb. 



 

 

4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w projekcie uczestnika, który nie stosuje się 

do poleceń trenera/instruktora zajęć, lub w inny sposób łamie postanowienia 

regulaminu. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2021. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji. 

3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 

4. Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu. 

 

 


