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REGULAMIN PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” 

 

WARUNKI REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Rządowy Program „Za Życiem” realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy,  

ul. Matejki 22; 39 – 200 Dębica, jako wiodący ośrodek koordynacyjno – 

rehabilitacyjny – opiekuńczy na obszarze powiatu dębickiego, zw. dalej 

Realizatorem. 

2. Program uprawnia do ogólnorozwojowego wsparcia dziecka oraz wsparcia jego 

rodziny. 

3. Program przeznaczony jest dla mieszkańców Powiatu Dębickiego. 

4. Celem Programu jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 

tym w szczególności poradnictwo oraz kompleksowe wsparcie uczestników w 

zakresie opieki wielospecjalistycznej. 

5. Czas trwania Programu:  do 31 grudnia 2026 r. 

 
§ 2 

Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie 

 

1. Dane osobowe – dane zawarte w Deklaracji Uczestnictwa, Formularzu Osobowym 

i innych dokumentach Programu. 

2. Dokumenty Rekrutacyjne – to Deklaracja Uczestnictwa w Programie wraz z 

załącznikami. 

3. Kadra Programu – Kierownik Programu, Koordynator, terapeuci oraz inne osoby 

zaangażowane w realizację Programu.  

4. Kierownik Programu – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  w Dębicy. 

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

obejmujące swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin. Działanie 

2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie 

od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Program „Za 
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Życiem” określony w Ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem” (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1329). 

6. Regulamin - Regulamin Programu „Za Życiem”. 

7. Uczestnik Programu – dziecko w wieku 0 – do podjęcia nauki szkolnej, 

zamieszkałe na terenie Powiatu Dębickiego, zakwalifikowane do udziału w 

Programie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

 
§ 3 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie. 

2. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest w sposób jawny i ciągły przez cały okres 

realizacji Programu. 

3. Kwalifikacji Uczestnika Programu dokonuje Kierownik Programu lub osoba przez 

niego wyznaczona. 

4. Osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione zostaną warunki 

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

5. Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 
§ 4 

Zakres wsparcia oferowany uczestnikom 

 
1. Udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym/opiekunom faktycznym Uczestników 

Programu 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 specjalistów w zależności od potrzeb 

dziecka. 

4. Koordynacja korzystania z usług specjalistycznych na terenie Powiatu dębickiego, 

monitorowanie działań związanych z pomocą dzieciom i ich rodzinom/opiekunom 

prawnym/opiekunom faktycznym. 

5. Prowadzenie akcji informacyjnych. 

 
 
 
 
 



3 

§ 5 

Warunki rekrutacji 

 

1. Na Dokumenty Rekrutacyjne składają się: 

1) Deklaracja Uczestnictwa; 

2) Formularz Osobowy z klauzulą RODO; 

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku; 

4) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem; 

5) Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju dziecka (i/lub zaświadczenie lekarskie - 

zgodnie z Ustawą „Za Życiem”; i/lub Orzeczenie o niepełnosprawności), w formie 

oryginałów lub – za potwierdzeniem z oryginałem). 

2. Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w formie papierowej w sekretariacie 

Realizatora, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Kryterium kwalifikowania następuje na podstawie danych zawartych w dokumentacji 

rekrutacyjnej. 

4. Realizator utworzy listę rezerwową kandydatów do uczestnictwa w Programie. 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna 

osoba z listy rezerwowej. 

 
§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Programu „Za Życiem” 

 
1. Organizacja wczesnego wspomagania, usług specjalistów, organizowanie spotkań i 

konsultacji odbywać się będą w siedzibie Realizatora, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Szczegóły wsparcia, tj.: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie, 

rodzaje wsparcia przyznane Uczestnikowi – będą przekazywane na bieżąco 

rodzicowi uczestnika/opiekunowi prawnemu/opiekunowi faktycznemu. 

3. Uczestnik ma prawo do: 

1) udziału w formach wsparcia, które zostaną mu przydzielone w ramach Programu w 

zależności od potrzeb; 

2) otrzymywania wszelkich informacji dotyczących Programu. 

3) zgłaszania uwag, opinii i oceny form proponowanego wsparcia przewidzianego w 

Programie; 

4) Kontaktu z Kadrą Programu w czasie realizacji Programu. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) Udziału w formach wsparcia, do których został skierowany w terminach realizacji 

zajęć wyznaczonych przez prowadzących (w dniach od poniedziałku do piątku lub 
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innych wyznaczonych przez prowadzącego). Potwierdzeniem uczestnictwa jest  

prowadzenie dziennika zajęć.   

2) Niezwłocznego poinformowania Realizatora o przeszkodach uniemożliwiających 

uczestnikowi udział w zajęciach przewidzianych w Programie: 

a) W przypadku usprawiedliwionych nieobecności, nieobecność ta musi być 

udokumentowana, np.: zaświadczeniem lekarskim, potwierdzeniem udziału 

w turnusach, pobycie w szpitalu, sanatorium i innych ośrodkach leczniczych. 

b) Nieobecność nieudokumentowana, w sposób, o którym mowa w § 6 ust. 4 

pkt 2 lit. może stanowić podstawę do wyłączenia Uczestnika z udziału w 

Programie. 

3) Informowania na bieżąco Kierownika Programu o wszelkich zmianach mających 

wpływ na udział i kwalifikowalność Uczestnictwa w Programie. 

4) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i monitorujących w czasie realizacji Programu. 

5. Warunkiem utrzymania statusu Uczestnika Projektu jest regularne uczęszczanie na 

zajęcia. Nie zgłoszenie trzech z rzędu nieobecności skutkuje skreśleniem z listy 

uczestnika projektu.  

6. Rodzic/opiekun prawny/opiekun faktyczny dziecka ustala harmonogram spotkań 

bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia. 

7. W przypadku braku porozumienia w ustaleniu terminów realizacji zajęć 

Uczestnik/rodzic/opiekun prawny/opiekun faktyczny oraz kadra mogą zgłosić 

zaistniałą sytuację Kierownikowi Programu, celem ustalenia i/lub zmian w realizacji 

zajęć. 

8. Rodzic/opiekun prawny/opiekun faktyczny jest zobowiązany do ścisłej współpracy z 

Kadrą Programu. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

 
1. Rodzic dziecka/opiekun prawny/opiekun faktyczny zobowiązany jest do zapoznania 

się z Regulaminem, co potwierdza w oświadczeniu o zapoznaniu się z 

Regulaminem. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


