Załącznik do Zarządzenia nr 3/2017
wicedyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
z dnia 10.12.2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO)
przy Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WIODĄCEGO OŚRODKA
KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZEGO
przy Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

PRIORYTET II PROGRAMU:
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" zadanie 2.4

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zwany dalej „Programem”
finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na mocy Porozumienia Nr
MEN/2017/DWKI/1668 zawartego dnia 23.11.2017 r. pomiędzy MEN a Powiatem Ełckim.
§2
1. Placówką realizującą zadania Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku wyznaczone na terenie miasta Ełk do
pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno Opiekuńczego, zwanego dalej „Ośrodkiem”.
2. Koordynatora Programu powołuje dyrektor PCPP-P w Ełku odrębnym pismem.
§3
Program realizowany jest w okresie od 28 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.
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§4
Rodzic / opiekun prawny zgłaszający dziecko do Programu zobowiązany jest do zapoznania
się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.

Rozdział II
Cele programu
§5
Celem programu jest zapewnienie dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania
jego rozwoju poprzez:
1) organizowanie specjalistycznej terapii
2) udzielanie rodzicom / opiekunom prawnym specjalistycznej informacji dotyczącej
problemów rozwojowych dziecka
3) koordynowanie korzystania ze specjalistycznych usług na terenie miasta i powiatu.
§6
Program skierowany jest do dzieci od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz rodzin z dzieckiem legitymującym
się orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdział III
Uczestnicy programu
§7
Uczestnikami Programu mogą być klienci zakwalifikowani na zajęcia przez zespół
specjalistów w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku.
§8
Formy udzielanej pomocy i dobór specjalistów pracujących z dzieckiem będą wynikały
z indywidualnych potrzeb dziecka, zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka / orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego / orzeczeniu
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, konsultacji z rodzicami / opiekunami
prawnymi oraz wskazań zawartych w dokumentacji medycznej dostarczonej przez rodziców /
opiekunów prawnych.
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§9
Ośrodek zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji
do Programu, ustaleniu rodzaju zajęć i ilości godzin, doboru specjalistów pracujących
z dzieckiem oraz miejsca realizacji.

Rozdział IV
Warunki rekrutacji

§ 10
Zgłoszenie dziecka do Programu następuje poprzez złożenie w sekretariacie opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego /
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub dokumentacji medycznej
wskazującej na potrzebę objęcia działaniem Ośrodka, innych dokumentów związanych
z dotychczasowym przebiegiem diagnozowania, leczenia i terapii dziecka, które rodzic /
opiekun prawny posiada.
§ 11
Nabór do Programu odbywa się corocznie w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok
kalendarzowy.
§ 12
Dzieci zakwalifikowane do Programu na dany rok kalendarzowy mają możliwość kontynuacji
w kolejnym roku, w przypadku braku osób oczekujących na liście rezerwowej.
§ 13
Dzieci, które spełniają wymagane kryteria, ale nie zostały zakwalifikowane do Programu,
będą umieszczane na liście rezerwowej i w razie możliwości rekrutowane w kolejnych latach
trwania Programu w miejsce dzieci, które z różnych przyczyn zrezygnują z udziału
w Programie lub ich terapia zostanie zakończona.

Rozdział V
Udział w programie

§ 14
Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
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§ 15
Każde dziecko zakwalifikowane do Programu będzie miało prawo do realizacji do 5 godzin
zajęć tygodniowo (o ilości przyznanych godzin decyduje zespół specjalistów) oraz,
w zależności od potrzeb, dodatkowych konsultacji ze specjalistami współpracującymi
z Ośrodkiem. Zajęcia odbywają się w ciągu roku kalendarzowego z wyłączeniem miesięcy
lipca i sierpnia.
§ 16
Rodzice / opiekunowie prawni uczestników Programu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz wykorzystywanie informacji o dysfunkcjach dziecka wyłącznie
zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji Programu.

§ 17
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie rodzic / opiekun prawny dziecka
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Ośrodek drogą pisemną bądź mailową, podając
przyczynę.

§ 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 10.12.2017 roku.
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