
    
   

   
 
 
REGULAMIN  

realizacji rządowego Programu „Za życiem” 
w latach 2022-2026 przez Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (WOKRO) 

przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie 
 

 
§ 1 

INFORMACJE O PROGRAMIE 
1. Rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zwany dalej „Programem”,  

realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubinie, pełniącą rolę 
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu 
lubińskiego, zwanej dalej „Realizatorem Programu”. 

2. Realizator programu wykonuje Zadanie 2.4 Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc 
niepełnosprawnemu dziecku w okresie od O. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego 
rodzinie”, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane 
schorzenia wg ICD–10 (ICD-11).  

3. W ramach Programu realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 
w zależności od potrzeb dziecka dodatkowe zajęcia terapeutyczne i inne specjalistyczne.  

4. Celem Programu jest poradnictwo i kompleksowe wsparcie w zakresie opieki 
wielospecjalistycznej dziecka i jego rodziny.  

5. Program obejmuje swym zasięgiem rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Lubinie, czyli powiat lubiński.  

6. Zajęcia prowadzone w ramach Programu świadczone są bezpłatnie. Zadanie jest finansowane 

z budżetu państwa. 

7. Osoba zgłaszająca dziecko do Programu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem i przestrzegania jego zapisów. 

 
§ 2  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Za życiem”.  
2. Nabór jest prowadzony w sposób jawny i ciągły przez cały okres realizacji Programu.  
3. Uczestnikami Programu mogą być dzieci zamieszkałe na terenie powiatu lubińskiego. 
4. Decyzję o przyjęciu danego uczestnika do Programu podejmuje Dyrektor Poradni.  
5. Osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione będą warunki uczestnictwa  

w Programie, a jej dane umieszczone w dokumentacji Programu.  
 

§ 3 
ZAKRES WSPARCIA 

Program obejmuje następujące formy wsparcia:  
1. poradnictwo:  

a) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, 
b) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, 
c) prowadzenie akcji informacyjnych;  

2. wsparcie: wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form 
kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności: terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, 
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,  

3. koordynacja: koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu 
we współpracy z ośrodkami medycznymi, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji 

 

 



o usługach i świadczących je specjalistach oraz monitorowanie działań związanych z udzielaniem 
pomocy dzieciom i ich rodzinom.  

 
§ 4  

REKRUTACJA 
1. Program skierowany jest do dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, 

zamieszkujących na terenie powiatu lubińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 
od 0 do 3 lat.  

2. Nadzór nad organizacją i realizacją zajęć organizowanych w ramach Programu „Za życiem” 
sprawuje dyrektor Poradni. 

3. Dyrektor Poradni może wyznaczyć Koordynatora programu do planowania i organizacji zadań 
Programu „Za życiem”.  

4. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania Programu 
5. Kolejność i zakwalifikowanie się do programu weryfikowane jest przez dyrektora Poradni. 
6. Realizacja zajęć odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w miejscu i czasie określonym 

w harmonogramie przez specjalistę wskazanego rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez 
Koordynatora Programu.  

7. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z: 

 wniosku o przyjęcie do Programu zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
oraz oświadczenie o znajomości Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Programie  
„Za życiem”, (załącznik 1),  

 dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością 

dziecka, w szczególności opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o niepełnosprawności, 

dokumentację medyczną określającą schorzenia wg ICD-10 (ICD-11), 

 inną dokumentację dotyczącą stanu zdrowia i funkcjonowania dziecka. 

8. Kryteria przyjęcia na zajęcia realizowane w ramach Programu przez Poradnię: 
a) niekorzystanie ze specjalistycznych zajęć wspierających rozwój dziecka w innej placówce, 
b) możliwość zapewnienia przez WOKRO zajęć terapeutycznych odpowiadających potrzebom 

wynikającym z niepełnosprawności dziecka, 
c) kolejność zgłoszeń. 

9. W przypadku braku miejsc dziecko zostaje wciągnięte na listę rezerwową Programu i w razie 
możliwości rekrutowane w kolejnych latach trwania Programu lub w miejsce dzieci, które  
z różnych przyczyn (choroba, zmiana miejsca zamieszkania) zrezygnują z udziału w Programie  
w ciągu jego trwania. 

10. Po złożeniu wniosku o objęcie dziecka wsparciem w ramach Programu dyrektor oraz 
Koordynator Programu zapoznają się z dostarczoną dokumentacją wnioskodawcy. 

11. Informacja dotycząca rodzaju przyznanego wsparcia przekazywana będzie pisemnie rodzicowi/ 
prawnemu opiekunowi dziecka zakwalifikowanego do Programu.  

12. Zajęcia specjalistyczne w ramach Programu realizuje się w wymiarze do 5 godzin tygodniowo  
w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb oraz od możliwości 
organizacyjnych Poradni. 

13. Uczestnik Programu jest kwalifikowany w pierwszej fazie wsparcia na okres co najmniej 
6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy sześciomiesięczne, w zależności od 
indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny. 

14. Wniosek o przyjęcie do Programu można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Lubinie, 59-300 Lubin, al. KEN 6a, a informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 781 700 190 oraz u Koordynatora Programu.  

 
§ 5 

 Prawa i obowiązki Uczestnika Programu 
1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:  



a) systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz bezpośredniego lub telefonicznego 
informowania o nieobecności dziecka na zajęciach (dwukrotny brak informacji o nieobecności 
dziecka na zajęciach uznany zostanie za rezygnację z zajęć specjalistycznych), 

b) udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Programie, 
c) powiadomienia telefonicznie lub pisemnie specjalistów pracujących z dzieckiem albo 

sekretariatu Poradni o nieobecności dziecka w razie choroby lub innej okoliczności 
uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach z podaniem przyczyny nieobecności, 

d) udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka, informowania specjalistów 
pracujących z dzieckiem o diagnozach i konsultacjach lekarskich oraz przyjmowanych lekach 
i ich skutkach, mogących mieć wpływ na samopoczucie dziecka i jego funkcjonowanie, 

e) aktywnym uczestniczeniu z dzieckiem w zajęciach w sytuacji, której wymaga tego charakter 
terapii, 

f) ćwiczenia z dzieckiem w domu według udzielanych przez specjalistę wskazówek, instruktaży, 
wymiany informacji na temat postępów dziecka w domu, reakcji na proponowaną 
aktywność, 

g) wykonania dodatkowych badań lekarskich, konsultacji specjalistycznych, jeśli zajdzie taka 
potrzeba,  

h) bieżącego informowania o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na udział  
i kwalifikowalność w Programie, 

2. Uczestnik Programu ma prawo do:  
a) udziału we wszystkich formach wsparcia w Programie "Za życiem”, do których się kwalifikuje 

w miarę posiadanych wolnych miejsc i możliwości organizacyjnych WOKRO,  
b) udziału w organizowanych spotkaniach i konsultacjach,  
c) otrzymania informacji o Programie,  
d) zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia przewidzianych w Programie,  
e) możliwości osobistego kontaktu z Koordynatorem Programu, specjalistami i dyrektorem 

Poradni.  
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika 

Programu z listy uczestników w przypadku: 

a) naruszenia przez Uczestnika Programu niniejszego Regulaminu, 

b) naruszenia zasad współżycia społecznego, 

c) dwukrotnej nieobecności dziecka na zajęciach bez podania przyczyny. 

4. Praca z dzieckiem w ramach Programu ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej przez 
rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora Poradni. 

 
§ 6  

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05 2022 r.  
2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje 

Realizator Programu – Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie, 59-300 Lubin, al. KEN 6a. 

3. Realizator Programu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  
 
 
 
 
Lubin, dn. 30.05.2022 r.       
 


