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PROCEDURA UDZIELENIA REKOMENDACJI DLA SZKOŁY RODZENIA
Rekomendacje Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni mogą być udzielane dla wszystkich szkół rodzenia na
terenie Polski.
Szkoły rodzenia prowadzone przez członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dobrze Urodzeni otrzymują
rekomendację obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem szkoły do Zarządu.
Procedura udzielenia rekomendacji dla pozostałych szkół rodzenia uruchamiana jest z inicjatywy
zainteresowanej szkoły rodzenia i przebiega w następującym porządku:
1. Szkoła rodzenia zwraca się z oficjalnym wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia DU. Wniosek
powinien zawierać dane teleadresowe szkoły, rok założenia, informację o prowadzących oraz
proponowane formy prezentacji otrzymanej rekomendacji.
2. Do wniosku konieczne jest załączenie pozytywnej opinii wystawionej w formie pisemnej przez
członka stowarzyszenia (nie musi to być położna). Wnioski bez dołączonych opinii nie będą
rozpatrywane.
3. W przypadku braku możliwości przedstawienia opinii członka stowarzyszenia, do wniosku może
zostać dołączona opinia minimum 5 rodzących (rodziców), korzystających ze szkoleń danej szkoły
w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
4. Opinie załączone do wniosku powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem czy
jest to położna czy rodząca (rodzic).
5. Wniosek wraz z opinią może być złożony w formie mailowej lub poczty tradycyjnej.
6. Wniosek wraz z opinią poddawany jest głosowaniu wszystkich członków zarządu.
7. Każdy z członków zarządu ma prawo zasięgać dodatkowych opinii w sprawie wnioskującej szkoły,
jak również zwracać się z pytaniami do danej szkoły.
8. Warunkiem otrzymania rekomendacji Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni jest jednogłośne przyjęcie
przez wszystkich członków zarządu na listę rekomendowanych szkół rodzenia. Za listę uważa się
wyszukiwarkę szkół rodzenia dostępną na stronie www.dobrzeurodzeni.pl
9. Informacja o udzieleniu bądź nie udzieleniu rekomendacji jest przekazywana mailem do osoby
wnioskującej. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość nie udzielenia rekomendacji bez podania
uzasadnienia.
10. Udzielenie rekomendacji wiąże się z:
a. Umieszczeniem rekomendowanej szkoły w wyszukiwarce na stronie www.dobrzeurodzeni.pl
b. Otrzymaniem przez Szkołę Rodzenia pisemnego certyfikatu (do upublicznienia).
c. Umieszczeniem logo DU na oficjalnej stronie internetowej danej szkoły.
d. Dopuszczane są dodatkowe formy prezentowania przez szkołę otrzymanej rekomendacji
(artykuł, logo na materiałach drukowanych, informacja w aktualnościach, wywieszenie
oficjalnego pisma w miejscu prowadzenia szkoły, i in.) po zgłoszeniu do DU wraz z
wnioskiem lub w innym terminie.
Czas rozpatrzenia wniosku o udzielenie rekomendacji nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.
Ta sama procedura ma zastosowanie w przypadku udzielania rekomendacji dla Domów Narodzin.

