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Regulamin Przyznawania Certyfikatu 

„Per aspera ad astra” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Instytucją przyznającą Certyfikat „Per aspera ad astra” jest Fundacja SYRIUSZ, 

zwana dalej Fundacją. 

2. Celem przyznawania Certyfikatu jest standaryzacja działań terapeutyczno-

rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz osób z autyzmem dziecięcym lub 

innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin oraz popularyzacja  

i promocja wiedzy z zakresu diagnostyki i terapii autyzmu. 

 

II. Zasady przyznawania Certyfikatu. 

 

1. Podmiot zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu wypełnia deklarację 

przystąpienia do procesu certyfikacji dostępną w siedzibie Fundacji lub na 

stronie internetowej www.fundacjasyriusz.pl. Potwierdzeniem przystąpienia do 

procesu certyfikacji jest wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej w oryginale do 

siedziby Fundacji. 

2. Do formularza deklaracji Podmiot dołącza następujące dokumenty stanowiące 

załączniki do deklaracji: 

- oświadczenie o minimum rocznej działalności na rzecz osób ze spektrum 

    autyzmu, 

- oświadczenie o liczbie dzieci / uczniów / wychowanków Podmiotu, którzy 

    otrzymali diagnozę kliniczną autyzmu w NZOZ AXON w Białymstoku 

- oświadczenie, że  Podmiot  zapoznał się z Regulaminem  przyznawania 

    Certyfikatu „Per aspera ad astra”, zwanego dalej Regulaminem, akceptuje go  

    i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Fundacja wyznacza zespół konsultantów, który sporządza pisemną rekomendację 

o nadanie Certyfikatu lub wniosek o odrzucenie deklaracji. 

4. Certyfikacja obejmuje następujące etapy: ocena formalna dostarczonej 

dokumentacji oraz przyznanie Certyfikatu „Per aspera ad astra”.  

5. Proces certyfikacji może trwać do 30 dni licząc od dnia złożenia deklaracji  

w siedzibie Fundacji. Na wniosek podmiotu ubiegającego się o Certyfikat lub 

Fundacji termin ten może być przesunięty maksymalnie o kolejne 30 dni. 

6. Podmiot przystępujący do procesu certyfikacji powinien przekazać darowiznę  

w wysokości 300 złotych na cele statutowe Fundacji. 
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III. Uprawnienia związane z uzyskaniem Certyfikatu. 

 

Posiadanie Certyfikatu: 

1) włącza Podmiot w społeczność działającą na rzecz osób z autyzmem 

skupionych wokół Fundacji SYRIUSZ i NZOZ AXON Poradnia dla osób  

z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, 

2) umożliwia uzyskanie wsparcia merytorycznego, wymianę doświadczeń, 

3) ułatwia dostęp do najnowszych badań, informacji, wiedzy na temat autyzmu 

(konferencje, spotkania szkoleniowe, instruktaże) oferując kadrze 

certyfikowanej placówki 10% zniżkę kosztów uczestnictwa. 

4) zapewnia promocję Podmiotu. Lista Podmiotów certyfikowanych wraz z ich 

charakterystyką zamieszczona jest na stronie internetowej Fundacji SYRIUSZ  

i NZOZ AXON. Podmiot otrzymuje możliwość umieszczenie plakatów i ulotek  

w siedzibie Fundacji SYRIUSZ, NZOZ AXON oraz Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej MENTOR w Białymstoku. 

5) zwiększa skuteczność budowania pozytywnego wizerunku Podmiotu poprzez  

bieżące informowanie osób diagnozowanych i ich rodzin w NZOZ AXON  

o Podmiotach, które posiadają Certyfikat. 

 

IV. Odnawialność Certyfikatu. 

 

1. Certyfikat „Per aspera ad astra” przyznawany jest na okres 12 miesięcy,  

z możliwością odnawiania po złożeniu kolejnych deklaracji. 

2. Naruszenie przez Podmiot zapisów Regulaminu wiąże się z wysłaniem pisemnej 

prośby o stosowanie zasad przyjętych w trakcie certyfikacji, a w przypadku 

dalszego naruszania Regulaminu, prawem Fundacji do cofnięcia Certyfikatu. 

 

 


