
Projekt dofinainsowaino z budżetu oojewddztwa Podkarpackiego - 
Regioinalinego Ośrodka Polityki Społeczinej w Rzeszowie

Regulamin
„Wcześniej! - Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji” – edycja I

1. Organizatorzy
A. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

2. Cel
A. zwiększenie  wiedzy  na  temat  możliwości  uzyskania  diagnozy  i  terapii  dzieci

niepełnosprawnych  i  zagrożonych  niepełnosprawnością  od  pierwszych  miesięcy  ich
życia

3. Działania
A. w ramach programu podjęte zostaną następujące działania:

a. przeprowadzona zostanie diagnoza intelektu oraz terapia funkcji poznawczych
b. przeprowadzona zostanie diagnoza rozwoju motorycznego z elementami diagnozy

integracji sensorycznej oraz fizjoterapia z elementami terapii integracji sensorycznej 
B. zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe o tematyce:

a. Rozwój  dziecka  w  pierwszych  latach  życia  –  co  jest  normalne,  a  co  powinno
niepokoić

b. Elementy wczesnej terapii mowy w warunkach domowych
c. Elementy terapii behawioralnej w warunkach domowych

C. zorganizowana zostanie konferencja szkoleniowo-informacyjna z wykładami:
a. Neuroplastyczność  układu  nerwowego  szansą  na  niwelowanie  zaburzeń

rozwojowych
b. Terapia behawioralna w pracy z najmłodszymi
c. Rola  wczesnej  stymulacji  motoryki  małej  i  dużej  w  dalszym  procesie

terapeutycznym
d. Wczesna interwencja logopedyczna czyli logopeda nie tylko od „szu-szu-sza”
e. Możliwość uzyskania pomocy z zakresu Wczesnej Interwencji na terenie powiatów:

dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz jasielskiego
f. „Wcześniej!  -  Program  Popularyzacji  Wczesnej  Interwencji”  edycja  I  –

podsumowanie akcji
4. Uczestnicy

A. w programie mogą brać udział:
a. dzieci  niepełnosprawne,  które  w  momencie  składania  zgłoszenia  nie  miały

ukończonego siódmego roku życia 
b. dzieci zagrożone niepełnosprawnością, które w momencie składania zgłoszenia nie

miały ukończonego siódmego roku życia 
a. zagrożenie  niepełnosprawnością  będzie  rozumiane  jako  podejrzenie  rodzica

odnośnie nieprawidłowego rozwoju
c. osoby dorosłe zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat rozpoznawania odchyleń

rozwojowych  dzieci  w  pierwszych  latach  życia  i/lub  prowadzenia  działań
terapeutycznych w warunkach domowych
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d. przedstawiciele  placówek  medycznych  i  oświatowych,  a  także  fundacji,
stowarzyszeń,  samorządów  i  innych  instytucji  publicznych  (w  konferencji
szkoleniowo-informacyjnej)

e. wszystkie  osoby biorące  udział  w programie  muszą  zamieszkiwać teren  powiatu
dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego lub jasielskiego

B. Limit miejsc:
a. w  diagnozie  rozwoju  intelektualnego  i  terapii  funkcji  poznawczych  może  wziąć

udział maksymalnie 20 dzieci
b. w diagnozie rozwoju motorycznego z elementami diagnozy integracji sensorycznej

oraz w zajęciach z fizjoterapii  z  elementami terapii  integracji  sensorycznej może
wziąć udział maksymalnie 20 dzieci

c. w warsztatach „Rozwój dziecka w pierwszych latach życia – co jest normalne, a co
powinno niepokoić” może wziąć udział maksymalnie 20 osób

d. w warsztatach „Elementy wczesnej terapii mowy w warunkach domowych” może
wziąć udział maksymalnie 20 osób

e. w warsztatach „Elementy  terapii  behawioralnej  w  warunkach  domowych”  może
wziąć udział maksymalnie 20 osób

f. w konferencji szkoleniowo-informacyjnej może wziąć udział maksymalnie 210 osób
C. wśród wszystkich uczestników programu musi znaleźć się co najmniej:

a. 20% osób zamieszkujących powiat dębicki
b. 20% osób zamieszkujących powiat ropczycko-sędziszowski 
c. 20% osób zamieszkujących powiat jasielski  

5. Zasady rekrutacji
A. jedno dziecko może skorzystać wyłącznie z jednej puli (diagnoza+terapia) oddziaływań

bezpośrednich  (rozwój  intelektualny  ALBO  motoryczny  z  elementami  integracji
sensorycznej)

B. jeden dorosły może wziąć udział w jednym lub w dwóch warsztatach
a. w  dwóch  warsztatach  będzie  mogło  uczestniczyć  nie  więcej  niż  15  osób,

wyłonionych na podstawie kolejności zgłoszenia
C. warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest: 

a. poprawne wypełnienie oraz złożenie w terminie od 28 maja do 8 czerwca 2018 roku
„Formularza  zgłoszeniowego” (załączniki  1  lub  2)  w Centrum Obsługi  Placówek
Stowarzyszenia  Rodziców  i  Przyjaciół  Osób  Niepełnosprawnych  „Radość”
w Dębicy na ulicy Fredry 3 w Dębicy

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich lub swoich i swojego
dziecka  do  celów  niezbędnych  w  procesie  rekrutacji  oraz  realizacji  działań  i
rozliczania programu „Wcześniej! - Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji” –
edycja I (załącznik 3 lub 4)

c. wypełniony  załącznik  należy  złożyć  wraz  z  „Formularzem  zgłoszeniowym”.
Niedostarczenie go uniemożliwi rozpoczęcie procesu rekrutacji.

D. w przypadku dzieci niepełnosprawnych niezbędne jest także przedstawienie orzeczenia
o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego w postaci kserokopii 
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E. kserokopię  należy  złożyć  wraz  z  formularzem  zgłoszeniowym  lub  dostarczyć
dodatkowo do czasu zakończenia rekrutacji (do 8 czerwca 2018 roku)

F. wśród dzieci preferowane będą:
a. dzieci poniżej trzeciego roku życia
b. dzieci aktualnie nieobjęte oddziaływaniami terapeutycznymi w innych placówkach
c. wśród osób dorosłych preferowane będą:
d. osoby posiadające dziecko poniżej trzeciego roku życia
e. za  każdą  preferowaną  charakterystykę  potencjalny  uczestnik  w  toku  rekrutacji

otrzyma  jeden  punkt  (np.  dwuletnie  dziecko,  zgłoszone  do  diagnozy  rozwoju
intelektualnego  i terapii  funkcji  poznawczych,  które  nie  jest  objęte  działaniami
terapeutycznymi w innych placówkach otrzyma DWA punkty)

G. o  przyjęciu  do  programu  zadecyduje  liczba  zdobytych  punktów,  a  w  przypadku
uzyskania większej ilości osób o takiej samej ilości punktów, kolejność dokonywanych
zgłoszeń
a. za  datę  dokonania  zgłoszenia  uznaje  się  moment  wpływu  „Formularza

zgłoszeniowego”  (załącznik  1  lub  2)  wraz  ze  zgodą  na  przetwarzanie  danych
osobowych  (załącznik  3  lub  4)  do  Centrum  Obsługi  Placówek  Stowarzyszenia
Rodziców  i  Przyjaciół  Osób  Niepełnosprawnych  „Radość”  w  Dębicy  na  ulicy
Fredry 3 w Dębicy

b. w  procesie  rekrutacji  wzięta  zostanie  pod  uwagę  konieczność  zapewnienia
odpowiedniej proporcji miejsc dla mieszkańców poszczególnych powiatów 
a. w  przypadku  gdy  ilość  punktów  i  kolejność  zgłoszeń  nie  pozwoli  na

zrekrutowanie  minimum  20%  uczestników  z  każdego  powiatu,  uruchomiona
zostanie  dodatkowa  procedura  rekrutacji  obejmująca  kandydatury  wyłącznie
mieszkańców tych powiatów, które nie spełniły kryterium 20%
1. dodatkowa procedura zakończy się po wyłonieniu takiej ilości uczestników,

by  całościowa  proporcja  mieszkańców  danego  powiatu  do  wszystkich
uczestników programu wyniosła 20%

2. dodatkowa  procedura  nie  powoduje  zwiększenia  ogólnej  ilości  miejsc
w programie;  w  przypadku  jej  uruchomienia  dopuszcza  się  możliwość
dodatkowego  odrzucenia  najniżej  punktowanych  /  najpóźniej  złożonych
kandydatur  z pozostałych  powiatów,  nawet  jeśli  były  one  wyżej
punktowane / wcześniej złożone niż kandydatury z powiatu co do którego
uruchomiona została dodatkowa procedura

6. Terminy i miejsca prowadzenia działań
A. terminy diagnoz oraz zajęć terapeutycznych zostaną ustalone indywidualnie z rodzicami

dzieci biorącymi udział w programie
a. dni  tygodnia  oraz  godziny,  w  których  możliwe  będzie  prowadzenie  diagnozy

intelektu oraz terapii funkcji poznawczych to między innymi:
a. poniedziałek – od 8:00 do 19:00
b. wtorek – od 15:00 do 19:00
c. czwartek – od 15:00 do 19:00
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d. piątek – od 8:00 do 12:00
e. sobota – od 8:00 do 19:00

B. o rezultatach  procesu  rekrutacji  osoby w niej  uczestniczące,  zostaną  poinformowane
telefonicznie, na numer podany w „Formularzu zgłoszeniowym” w terminie do 7 dni od
momentu zakończenia procesu rekrutacji; w przypadku braku telefonu lub posiadaniu
preferencji  do  innego  sposobu  komunikacji  należy  zaznaczyć  to  w „Formularzu
rekrutacji” w polu dodatkowe informacje 

C. dni tygodnia oraz godziny, w których możliwe będzie prowadzenie diagnozy rozwoju
motorycznego  z  elementami  diagnozy  integracji  sensorycznej  oraz  fizjoterapii
z elementami terapii integracji sensorycznej to między innymi:
a. poniedziałek – od 16:00 do 19:00
b. środa – od 16:00 do 19:00
c. piątek – od 16:00 do 19:00
d. sobota – od 8:00 do 14:00

D. terminy warsztatów są następujące:
a. „Rozwój  dziecka  w  pierwszych  latach  życia  –  co  jest  normalne,  a  co  powinno

niepokoić” - 07.09.2018 od godziny 9:00 do 13:15 (z przerwą kawową o 11:00) oraz
13.09.2018 od godziny 16:00 do 20:15 (z przerwą kawową o 18:00)

b. „Elementy  wczesnej  terapii  mowy  w  warunkach  domowych” –  10.09.2018 od
godziny 9:00 do 13:15 (z przerwą kawową o 11:00) oraz  18.09.2018 od godziny
16:00 do 20:15 (z przerwą kawową o 18:00)

c. „Elementy terapii behawioralnej w warunkach domowych” – 24.09.2018 od godziny
9:00 do 13:15 (z przerwą kawową o 11:00) oraz  03.10.2018 od godziny 16:00 do
20:15 (z przerwą kawową o 18:00)

E. termin  konferencji  to  18.10.2018  od  godziny  9:00  do  15:30  z  przerwą  kawową
o godzinie 12:00

F. diagnozy i zajęcia terapeutyczne odbędą się w: 
a. Niepublicznym  Terapeutycznym  Przedszkolu  „Radość”  na  ulicy  Parkowej  10

w Dębicy
b. Kompleksie  Wczesnego  Wspomagania  Rozwoju  przy  Niepublicznym

Terapeutycznym Przedszkolu „Radość” na ulicy Piłsudskiego 19 w Dębicy
G. warsztaty odbędą się na terenie:

a. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy na ulicy Sienkiewicza 1 
b. Kawiarni Środowiskowej Caffe Radość na ulicy Piłsudskiego 19 w Dębicy

H. konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
na ulicy Kościuszki 8 w Dębicy

7. Ochrona danych osobowych
A. organizator oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  procedury  oraz  zabezpieczenia

pozwalające na bezpieczne przetwarzanie wrażliwych danych osobowych
B. dane wrażliwe zebrane podczas  programu NIE BĘDĄ przekazywane żadnym innym

organizacjom
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C. dokumenty  i  formularze  zawierające  dane  osobowe  uczestników  projektu  oraz  ich
opiekunów  mogą  zostać  przekazane  do  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej
w Rzeszowie celem rozliczenia projektu

8. Postanowienia końcowe
A. organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  w  regulaminie,

w szczególności do zmiany dat, godzin i miejsca prowadzenia poszczególnych działań
B. w przypadku zmian organizator bezzwłocznie poinformuje o nich osoby biorące udział

w programie  lub  też  będące  na  etapie  rekrutacji  do  niego  oraz  ogłosi  stosowna
informację na swojej stronie internetowej

C. w  przypadku  pytań  lub  wątpliwości  zapraszamy  do  kontaktu  w  Centrum  Obsługi
Placówek Stowarzyszenia Rodziców i  Przyjaciół  Osób Niepełnosprawnych „Radość”
w Dębicy na ulicy Fredry 3 w Dębicy


