
 

 
 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu 

olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych  

Edycja 3 
 

MODUŁ: WCZESNA INTERWENCJA (WI) 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie zwroty należy rozumieć:  
Beneficjent projektu/ Realizator– Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”  

Projekt - projekt pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego 
z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych” , dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt składa się w dwóch modułów: 
Wczesna interwencja (WI) oraz Badania Prenatalne. Założenia projektu, w tym określenie kryteriów 
udziału, wynikają z dokumentu „Wczesna Wielospecjalistyczna interwencja  dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się 
dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Regionalny Program Zdrowotny 
Samorządu Województwa Małopolskiego”.   

Uczestnik projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie zostało 
zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz jego rodzic/rodzice, objęci przewidzianymi formami wsparcia.  
Rodzic – rodzic lub opiekun prawny beneficjenta ostatecznego ubiegający się o zakwalifikowanie swojego 

dziecka, kandydata do udziału w projekcje, na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie.  
Biuro Projektu – Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, ul. Kolejowa 30, 32-332 
Bukowno, tel. 535 800 521.   
Strona internetowa projektu – www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl   

2. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa i formy wsparcia w Projekcie w ramach 
modułu Wczesna Interwencja. Dla modułu Badania Prenatalne sporządza się oddzielny Regulamin.  
3. Okres realizacji Projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2022r.  

4. Miejsce realizacji Projektu:  
a. wsparcie dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich opiekunów w ramach modułu Wczesna Interwencja– 
w miejscu zamieszkania uczestnika projektu; 

b. wsparcie dla dzieci w wieku 4-7 lat i ich opiekunów w ramach modułu Wczesna Interwencja– 
w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno;  

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 

regulaminem, należy do Koordynatora Projektu oraz Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser”. 

http://www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl/


 

 
 

 
Cele i założenia projektu 

§ 2 

 
1. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej dla 
72 rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem (w wieku 0-7 lat) zamieszkujących powiat olkuski 

i krakowski poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego oraz 
zapewnienie dostępu do badań prenatalnych dla 180 kobiet spełniających kryteria  określone 
w Regionalnym Programie Zdrowotnym Samorządu Województwa Małopolskiego w okresie 1 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2022 r.   

2. W ramach projektu realizowane są działania zgrupowane w poniższych modułach: 
 a. Moduł „Badania prenatalne” (zakres wsparcia opisany w Regulaminie dla tego modułu); 
 b. Moduł „Wczesna Interwencja” (WI), na który składają się  w ramach edycji nr 3 realizowanej              

w okresie maj-grudzień 2022 r.  następujące formy wsparcia:  

• wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dziecka niepełnosprawnego lub 
zagrożonego  niepełnosprawnością w wieku 0-3 lat i jego rodziny świadczone 
w miejscu zamieszkania. Formy wsparcia dostępne dla łącznej liczby 6 dzieci 

niepełnosprawnych i ich opiekunów  przez średnio 24 tygodnie w wymiarze na 
dziecko: 90 godzin wsparcia; 

• wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dziecka niepełnosprawnego lub 
zagrożonego niepełnosprawnością w wieku 4-7 lat i jego rodziny świadczone 

w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny  w Bukownie. Formy 
wsparcia dostępne dla łącznej liczby 6 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów 
przez średnio 24 tygodnie w wymiarze na dziecko: 103 godziny wsparcia; 

 
 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

§ 3 
 

1. Grupę docelową Projektu w ramach Modułu Wczesna Interwencja – edycja 3, stanowią dzieci 

niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat (łącznie 12 dzieci) i ich 
rodzice/opiekunowie (ok. 12 osób), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie 
powiatu olkuskiego lub krakowskiego. Dzieci nie mogą uczestniczyć równolegle w innym 

programie finansowanym ze środków RPO WM lub Programach NFZ.   
2.  Rekrutacja do Projektu w ramach modułu „Wczesna Interwencja” – edycja 3 odbywać się będzie  

w miesiącu maju 2022 r., przy czym dokładne daty zostaną określone w ogłoszeniach 
rekrutacyjnych. Realizator projektu może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu rekrutacji 

w przypadku niewyłonienia w zaplanowanym terminie odpowiedniej liczby uczestników. 
Zakończenie edycji 3 planowane jest na grudzień 2022 r., przy czym średni czas trwania form 
wsparcia dla Uczestnika wynosi 24 tygodnie.  

3. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest, złożona w terminie, w formie pisemnej,  
z zastrzeżeniem zapisów ust.5 kompletnie wypełniona karta zgłoszeniowa oraz podpisany 
formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie. 

4. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1) oraz formularz zgody 
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) . Dokumenty dostępne są w Biurze Projektu, 
oraz na stronie internatowej  projektu: www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl  

http://www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl/


 

 
 

5. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu, w okresie określonym w ogłoszeniu 
rekrutacyjnym lub wysłać pocztą na adres biura. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia w formie 
telefonicznej lub mailowej, jednak w ciągu 3 dni roboczych należy stawić się osobiście w Biurze 

Projektu celem podpisania formularzy rekrutacyjnych i dostarczenia stosownych dokumentów. 
Ostateczna data złożenia dokumentów z określeniem godziny wpływu uzupełniana jest przez 
pracownika Biura Projektu. W każdym przypadku (bez względu na formę zgłoszenia)  jako datę 

wpływu uznaje się datę wpłynięcia/podpisania kompletu dokumentów do Biura projektu.  
6. Warunkiem wstępnym uczestnictwa w projekcie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz 

podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych wymaganych oświadczeń zawartych w karcie 
zgłoszeniowej i załączniku nr 2. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie podpisana 

zostanie deklaracja uczestnictwa.  
 

 

Zasady rekrutacji uczestników Projektu 
§ 4 

 

1. Do wyłonienia Beneficjentów Ostatecznych Projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna.  
2. Komisja Rekrutacyjna z posiedzenia sporządza protokół.  
3. Nabór i wybór uczestników dokonywany jest w oparciu z złożone dokumenty rekrutacyjne, o których 

mowa w § 3 ust. 4. Warunkiem rozpatrzenia dokumentów rekrutacyjnych jest ich prawidłowe 
wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do miejsca naboru określonego w regulaminie, zgodnie z zapisami 
§ 3. Złożenie dokumentów oznacza pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w projekcie.  
4. O zakwalifikowaniu się dziecka do Projektu decydują następujące kryteria rekrutacji: 

a. kryteria formalne  

• Zamieszkanie dziecka (kandydata) na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego w rozumieniu 
Kodeksy Cywilnego. Weryfikacja na podstawie danych adresowych wskazanych w karcie 

zgłoszeniowej. 

• Wiek dziecka: od 0 do 7 lat (uwaga: w przypadku osiągnięcia przez dziecko uczestniczące 
w projekcie wieku szkolnego – 7 lat, następuje automatyczne zakończenie udziału w projekcie – 
w tym wypadku cykl wsparcia może być krótszy niż wskazany w § 3 ust. 2.). Weryfikacja odbywa się 

na podstawie numeru PESEL dziecka wskazanego w karcie zgłoszeniowej.  

• Dla dzieci w wieku 0-3 lat: Dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością, w tym: 
dzieci urodzone przedwcześnie, dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, dzieci 
z zaburzeniem rozwoju ruchowego, dzieci z zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, dzieci 

z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, dzieci z zaburzonym rozwojem funkcji 
poznawczych,  dzieci z zaburzeniem pobierania pokarmu, dzieci z zaburzeniami sprzężonymi 
ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi. Weryfikacja na podstawie załączników do karty 

zgłoszeniowej.  

• Dla dzieci w wieku 4-7 lat: Dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością:  
niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, sensoryczna, sprzężona, a także z zaburzonym 
funkcjonowaniem (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, zaburzenia SI). Weryfikacja na 

podstawie załączników do karty zgłoszeniowej.  



 

 
 

• Brak uczestnictwa dziecka w momencie przystąpienia do projektu w innym programie 
terapeutyczno-rehabilitacyjnym1. Weryfikacja na podstawie oświadczenia wskazanego w karcie 
zgłoszeniowej. 

• Złożenie w terminie rekrutacji kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych.  
b. kryteria dostępu 

• W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc o kolejności przyjęć decyduje: kolejność zgłoszeń 
(weryfikacja na podstawie daty wpływu odnotowanej na karcie  zgłoszeniowej, zgodnie z w § 3 ust. 

5). 
c. kryteria premiujące  
Realizator – ze względu na usprawnienie przebiegu rekrutacji – może zastrzec w ogłoszeniu rekrutacyjnym 
limit przyjmowania zgłoszeń w danym dniu. W takim przypadku, przy większej liczbie zgłoszeń w danym 

dniu zastosowane zostaną następujące kryteria:  

• samotne rodzicielstwo +5 pkt (na podstawie oświadczenia w karcie zgłoszeniowej)  

• rodzina wielodzietna +5 pkt (na podstawie oświadczenia w karcie zgłoszeniowej)  

• niepełnosprawność innych członków rodziny dziecka (na podstawie okazanych do wglądu orzeczeń 
i innych dokumentów):  

 -rodzica/ opiekuna + 3 pkt - przy czym dodatkowe 3 pkt. za stopień znaczny lub umiarkowany 
  -rodzeństwa –5 pkt  

 5. Komisja rekrutacyjna stworzy listę uczestników (w oparciu o kryterium dostępu – data wpływu 

dokumentów rekrutacyjnych) oddzielnie dla dzieci w wieku 0-3 lat (6 miejsc w 3 edycji) oraz 4-7 lat 
(6 miejsc w 3 edycji). W przypadku zastosowania kryteriów premiujących lista uszeregowana zostanie wg. 
formularzy z najwyższą liczbą punktów.  

6. Podanie do wiadomości wyników rekrutacji:  
a. O decyzji Komisji rekrutacyjnej zainteresowani rodzice zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 30 
maja  2022 roku. Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie ogłoszona niezwłocznie po zakończeniu prac 

Komisji rekrutacyjnej.  
b. Komisja Rekrutacyjna, po dokonaniu kwalifikacji kandydatów do udziału w Projekcie, sporządza listy: 
dzieci przyjętych, dzieci zakwalifikowanych na listę rezerwową oraz dzieci nieprzyjętych.  
c. Komisja rekrutacyjna przekazuje listę koordynatorowi merytorycznemu, który powoła Zespół  

Terapeutyczny dla poszczególnego uczestnika, 
d. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do Projektu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną 
i/lub e-mailową o wynikach rekrutacji.  

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego 
miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowe j, spełniająca warunki do wzięcia udziału.  
8. Podczas rekrutacji i w trakcie realizacji Projektu obowiązuje zasada dobrowolności uczestnictwa 

w Projekcie.  
9. Rozpoczęcie udziału w Projekcie następuje po podpisaniu deklaracj i uczestnictwa, co do zasady w  dniu 
rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia dla danego dziecka. Odmowa podpisania deklaracji j est podstawą 

do skreślenia danego dziecka z listy osób zakwalifikowanych do Projektu.   
 
 

 
1 W przypadku uczestnictwa w innym programie, możliwy jest udział w projekcie pod warunkiem, że usługi świadczone 
w ramach innego programu terapeutyczno- rehabilitacyjnego nie powielają się z formami wsparcia dostępnymi w ramach 
projektu 



 

 
 

Organizacja przebiegu działań  
§ 5 

1. Realizator Projektu powołuje  koordynatora merytorycznego, do którego zadań należy: 

a. Opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych przy realizacji działań merytorycznych;  
b.  Wizyta kwalifikacyjna połączona ze wstępnym wywiadem środowiskowym; 
c. Powołanie Zespołu Terapeutycznego dla każdego dziecka po zebraniu danych z wizyt 

kwalifikacyjnych dobieranie specjalistów zgodnie z potrzebami i rodzaj em niepełnosprawności 
danego dziecka (średnio 6 osobowy skład zespołu); 

d. Monitorowanie  pracy poszczególnych członków zespołu;  
e. Analiza dokumentacji;  

f. Ocena efektywności wparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego w ramach projektu; 
g. Ewaluacja współpraca z koordynatorem projektu. 

2. Zespół Terapeutyczny opracowuje dla każdego dziecka zakwalifikowanego do udziału w Projekcie 

Indywidualny Program Terapeutyczny Wczesnej Interwencji (IPTWI), który określa kierunki pracy 
z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami w Projekcie (ustalenie ścieżki wsparcia). 

.  

 
Uprawnienia i obowiązki uczestników 

§ 6 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do bezpłatnego udziału w Projekcie 
2. Uczestnik projektu jest uprawniony do:  

a. uczestnictwa w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych zgodnie z opracowanym IPTWI  
b. zgłaszania potrzeb w zakresie zmian IPTWI  

 3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:  
a. wypełnienia i podpisania przez rodzica/ prawnego opiekuna deklaracji uczestnictwa w Projekcie 
i przestrzegania zasad i procedur tam opisanych; 

b. aktywnego udziału w Projekcie poprzez regularne uczestnictwo w formach wsparcia przewidzianych 
dla dziecka i jego opiekunów w ramach Projektu; 
c. wypełniania ankiet w czasie jego trwania; 

d. przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu; 
e. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.  

4. O rezygnacji dziecka z uczestnictwa w projekcie rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany 

zawiadomić Biuro Projektu w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.  
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.  
6. Kryteria wyłączenia uczestnika z Projektu: 

• brak pisemnej zgody rodziców/opiekunów dziecka na udział dziecka w projekcie, 

• pisemna rezygnacja rodzica/opiekuna z udziału dziecka w Projekcie, 

• udział dziecka w innym programie terapeutyczno-rehabilitacyjnym, 

• ciągła nieusprawiedliwiona absencja dziecka w Programie, trwająca ponad 30 dni kalendarzowych 
stwierdzona przez Realizatora. 

7. Zakończenie udziału w Projekcie  dla danej rodziny następuje poprzez:  

• osiągnięcie celu terapeutycznego zgodnie z IPTWI,  

•  Dziecko osiągnęło wiek szkolny – 7 lat,  

•  Dziecko zostało zakwalifikowane do innego programu wsparcia,  

•  Dobrowolna rezygnacja rodziców,  

•  Udział w Projekcie  zostanie również zakończony w momencie zaistnienia któregokolwiek 
z kryteriów wyłączenia.  



 

 
 

 
 
 

 
Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.  
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym poinformuje na stronie 
internetowej.  
3. Załączniki do niniejszego regulaminu:  

a. Karta zgłoszeniowa do udziału w Projekcie  
b. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2022 r. obowiązuje przez okres realizacji Projektu 3 edycji 

projektu. 

5. Informacje dodatkowe na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 535 800 521  oraz 

w Biurze Projektu. Zachęcamy do umawiania się na spotkanie informacyjne.  

 


