
 

 

Załącznik 4 

 

REGULAMIN 

WARUNKI REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA  

W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM” 

 

§ 1 

Informacje ogólne o Programie „Za Życiem” 

1. Rządowy Program „Za Życiem” w imieniu Powiatu Kazimierskiego realizuje Zespół 

Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. 

Cudzynowice 175, 28-500 Kazimierza Wielka. 

2. Program uprawnia do ogólnorozwojowego wsparcia dziecka oraz wsparcia jego 

rodziny. 

3. Program przeznaczony jest w szczególności dla mieszkańców Powiatu 

Kazimierskiego. 

4. Celem Programu jest przede wszystkim poradnictwo oraz kompleksowe wsparcie 

Uczestników w zakresie opieki wielospecjalistycznej. 

 

§ 2 

Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie 

1. Program – Rządowy Program „Za Życiem” to to kompleksowe wsparcie dla rodzin, 

obejmujące swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin. 

Program „Za Życiem” określony jest w art. 4 ust. 2 pkt 2 – 4 Ustawy z dnia 4 

listopada 2016r. o wsparciu rodzin „Za Życiem” (Dz.U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a 



i art. 47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1793, z późn.zm.). 

2. Realizator Programu – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych 

w Cudzynowicach, Cudzynowice 175, 28-500 Kazimierza Wielka.  

3. Dane osobowe – zawarte w Deklaracji Uczestnictwa, Formularzu Osobowym i innych 

dokumentach dane osobowe. Dane, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922, z późn.zm) zwanej dalej 

„Ustawą o ochronie danych osobowych”, dotyczą Uczestników Programu, które 

muszą być przetwarzane przez Realizatora Programu „Za Życiem”. 

4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza wszelkie operacje i działania na danych 

osobowych tj.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie 

i usuwanie. 

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

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

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

wraz z załącznikami. 

7. Kadra Programu – koordynator programu, terapeuci oraz inne osoby wskazane przez 

koordynatora 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 koordynator programu wraz z zespołem 

terapeutów. 

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. Koordynację korzystania z usług specjalistycznych na terenie Powiatu, monitorowanie 

działań związanych z pomocą dzieciom i ich rodzinom,  

5. Prowadzenie akcji informacyjnych. 

 

 

§ 5 

Warunki Rekrutacji 

1. Program „Za Życiem” realizowany w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo- 

Rewalidacyjncyh w Cudzynowicach przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w 

wieku 0 – 6 lat, zamieszkałych na terenie Powiatu Kazimierskiego. 

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

Kolejność i zakwalifikowanie się do Programu jest weryfikowane przez koordynatora 

projektu. 

3. Realizacja wsparcia (zajęć) będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w Zesople 

Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacych w Cudzynowicach w godzinach 

uzgodnionych z uczestnikami.  

4. Na Dokumenty Rekrutacyjne składają się: 

a. Deklaracja Uczestnictwa wraz z Załącznikami: 

- Załącznik 1 – Formularz Osobowy 

- Załącznik 2 - Oświadczenie Uczestnika Programu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie wizerunku/wykorzystanie wizerunku 

- Załącznik 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

- Załącznik 4 – Regulamin 

- Załącznik 5 – Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju i/lub  

Zaświadczenie lekarskie (zgodnie z Ustawą „Za Życiem”),  

dopuszcza się inne zaświadczenia lekarskie niż w ustawie Za 



Życiem kierujące dziecko do objęcia wczesnymi 

oddziaływaniami i/lub Orzeczenie o niepełnosprawności 

(oryginały lub kserokopia – za potwierdzeniem z oryginałem). 

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. Rejestracja Uczestnika Programu do specjalisty będą odbywać się w Sekretariacie 

Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo  Rewalidacyjncyh w Cudzynowcach, 

Cudzynowice 175, 28-500 Kazimierza Wielka. Godziny pracy Sekretariatu: 7
30

 – 15
30

 

od poniedziałku do piątku. 

7. Zgłoszenia do Programu „Za Życiem” przyjmowane są w Sekretariacie Zespołu 

Placówek Szkolno – Wychowaczo- Rewalidayjncyh w Cudzynowicach, Cudzynowice 

175, 28-500 Kazimierza Wielka. 

 

§ 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. 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. 

b. Niezwłocznego poinformowania Kadry Programu (specjalistów prowadzących 

zajęcia) o przeszkodach uniemożliwiających Uczestnikowi Programu na udział 

w formach wsparcia przewidzianych w Programie. 

c. Informowania na bieżąco Kierownika Programu o wszelkich zmianach 

mających wpływ na udział i kwalifikowalność Uczestnika w Programie. 

d. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych, monitorujących w czasie realizacji 

Programu. 

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 04.03.2018r. 

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 Uczestnika lub Rodzica/Prawnego Opiekuna 


