


1. Uczestnik Programu – osoba zakwalifikowana do udziału w Programie „Za Życiem” 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

2. Dokumenty Rekrutacyjne – to Deklaracja Uczestnictwa w Programie „Za Życiem” wraz                          

z załącznikami. 

3. Kierownik Programu – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Będzinie. 

4. Kadra Programu – Kierownik Programu, terapeuci oraz inne osoby wskazane przez 

Kierownika Programu. 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Za Życiem”. 

2. Nabór Uczestników prowadzony jest w sposób jawny i ciągły przez cały okres realizacji 

Programu. 

3. Kwalifikacji Uczestnika Programu dokonuje Kierownik Programu wraz z zespołem 

terapeutów przez niego wyznaczonych. 

4. Osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione zostaną warunki 

uczestnictwa w Programie, a jej dane zostaną umieszczone w dokumentacji. 

§ 4 

Zakres wsparcia oferowany Uczestnikom 

1. Udzielanie rodzicom Uczestników specjalistycznych informacji dotyczących problemów 

rozwojowych dziecka, 

2. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy, 

3. Wskazywanie i organizowanie potrzebnych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej 

i specjalistycznej pomocy (tj. fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, 

logopedycznej i innych), 

4. Każde dziecko zakwalifikowane do programu będzie miało prawo do realizacji do 5 godzin 

tygodniowo w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

5. Koordynację korzystania z usług specjalistycznych na terenie Powiatu, monitorowanie 

działań związanych z pomocą dzieciom i ich rodzinom,  

6. Prowadzenie akcji informacyjnych. 

§ 5 

Warunki Rekrutacji 



1. Program „Za Życiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Będzinie przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 0 – 6 lat, zamieszkałych 

na terenie Powiatu Będzińskiego. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą również 

dzieci z poza Powiatu Będzińskiego. 

2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i jawny w okresie realizacji Programu. 

Kolejność i zakwalifikowanie się do Programu jest weryfikowane przez Kierownika 

Programu wraz z zespołem terapeutów przez niego wyznaczonych. 

3. Realizacja wsparcia (zajęć) będzie odbywać się od poniedziałku do soboty w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie, ul. 11 listopada 7 i innych placówkach 

leżących na terenie Powiatu Będzińskiego w pomieszczeniach przystosowanych do 

prowadzenia zajęć. 

4. Na Dokumenty Rekrutacyjne składają się: 

a. Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do programu „Za życiem” 

b. Zgoda na udział w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Będzinie w 

ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- Załącznik nr 1 

c. Oświadczenie Uczestnika Programu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

wizerunku/wykorzystanie wizerunku- Załącznik nr 2 

d.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -Załącznik nr 3 

e. Regulamin udziału w rządowym programie „Za życiem”. Priorytet II- wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny- Załącznik nr 4 

f. Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju i/lub Zaświadczenie lekarskie (zgodnie 

z Ustawą „Za Życiem”) i/lub Orzeczenie o niepełnosprawności (oryginały lub 

kserokopia – za potwierdzeniem z oryginałem)- Załącznik nr 5 

 

5. Szczegóły wsparcia (tj.: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie, rodzaje 

wsparcia przyznane Uczestnikowi) – będą przekazywane na bieżąco Rodzicowi lub 

Prawnemu Opiekunowi Uczestnika Programu. 

6. Zgłoszenia do Programu „Za Życiem” przyjmowane są w Sekretariacie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie, ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Programu „Za Życiem” 

1. Uczestnik Programu ma prawo do: 

a. Udziału we wszystkich formach wsparcia, które zostaną mu przydzielone  

w ramach Programu „Za Życiem”. 

b. Otrzymywania wszelkich informacji dotyczących Programu. 



c. Zgłaszania uwag, opinii i oceny form proponowanego wsparcia przewidzianego 

w Programie. 

d. Kontaktu z Kadrą Programu w czasie realizacji Programu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a. Udziału w formach wsparcia, do których został przydzielony (skierowany).  

 Warunkiem utrzymania statusu Uczestnika Projektu jest udział w co najmniej 80% 

zajęć zorganizowanych w ramach wsparcia. Nieobecność będzie udokumentowana 

i może stanowić podstawę do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie. 

b. Udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Programu 

(zgodnie z oświadczeniem – Załącznik 3). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału 

w Programie. 

c. Niezwłocznego poinformowania Kadry Programu (specjalistów prowadzących 

zajęcia) o przeszkodach uniemożliwiających Uczestnikowi Programu na udział 

w formach wsparcia przewidzianych w Programie. 

d. Informowania na bieżąco Kierownika Programu o wszelkich zmianach mających 

wpływ na udział i kwalifikowalność Uczestnika w Programie. 

Realizator Programu „Za Życiem” zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Programu 

z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu 

(odpowiednio do stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zasad współżycia społecznego). 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2018r. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

 

OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I GO 

AKCEPTUJĘ 

 

……………………………..                                  ……………………………………………… 

Miejscowość, data      podpis  Rodzica/Prawnego Opiekuna 


