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WNIOSEK O WPIS DO BAZY SPECJALISTÓW NA STRONIE WWW.MUTYZM.ORG.PL 

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………… 

wykształcenie: …………………………………………………………………………………………………….. 

odbyte szkolenia potwierdzające kwalifikacje do pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym:  

……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

miejsce przyjmowania pacjentów/klientów: ……………………………………………………………………. 

województwo: ……………………………………………………………………………………………………... 

placówka państwowa / prywatna (właściwe podkreślić)  

dane kontaktowe : ………………………………………………………………………………………………... 

numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

strona www: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Jestem członkiem grupy POLSKIE TOWARZYSTWO MUTYZMU WYBIÓRCZEGO: 

https://www.facebook.com/groups/mutyzm.wybiorczy/ 

W  terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym zobowiązuję się do :  

• wspierania rodziców wiedzą o skutecznych i naukowo potwierdzonych metodach pracy dotyczących 
mutyzmu wybiórczego,  

• dostarczania rodzicom materiałów drukowanych ze strony www.mutyzm.org.pl  oraz innych dostępnych 
w grupie POLSKIE TOWARZYSTWO MUTYZMU WYBIÓRCZEGO na facebooku, 

• omówienia z rodzicami czynników podtrzymujących mutyzm wybiórczy,  
• współpracy z placówką, do której uczęszcza dziecko (przygotowanie i omówienie planu terapii) 
• propagowania stosowania metody małych kroków w domu, placówce, do której uczęszcza dziecko, oraz 

w innych miejscach (np. w sklepach, restauracjach, parkach rozrywki)   
• zapraszania rodziców i nauczycieli do grupy : https://www.facebook.com/groups/mutyzm.wybiorczy 

 
                                                                                              Data i podpis: 
 

 

         Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo 
Mutyzmu Wybiórczego w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, 
ich poprawiania lub uzupełniania. 
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Warunki wpisu na bazy specjalistów na stronie www.mutyzm.org.pl, 

• wypełnienie wniosku oraz własnoręczne podpisanie zobowiązania 
• przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres mailowy kontakt@mutyzm.org.pl 
• do wniosku należy dołączyć: 

 opis stosowanej przez siebie metody pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym                
(przebieg procesu terapeutycznego łącznie z diagnozą) 

 dodatkowym atutem będzie dołączenie opinii rodziców dzieci, którzy korzystali                         
z pomocy wnioskodawcy (dotyczy przede wszystkim specjalistów, co do których 
Stowarzyszenie nie otrzymało wcześniej od rodziców informacji potwierdzających 
stosowanie metody małych kroków w terapii dzieci) 

• przesłanie na adres kontakt@mutyzm.org.pl swojego zdjęcia w formacie JPG do 
umieszczenia w bazie 

• umieszczenie linka do strony www.mutyzm.org.pl na stronie, jeśli wnioskodawca taką 
prowadzi 

• promowanie działalności Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”  
w miejscu pracy oraz za pomocą mediów społecznościowych  (mile widziane przesłanie na 
adres kontakt@mutyzm.org.pl np. zdjęcia tablicy z poradni, na której wywieszone są 
informacje na temat mutyzmu wybiórczego) 

• o wpisie do bazy specjalistów decyduje Zarząd Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo 
Mutyzmu Wybiórczego” po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku 

• wpisu do bazy dokonuje się na rok, o przedłużeniu wpisu na kolejny rok decyduje zarząd 
Stowarzyszenia (weryfikowane będzie przestrzeganie zapisów zawartych we wniosku: 
zobowiązania dotyczące terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym oraz spełnienie warunków 
umieszczenia w bazie, a także brak sygnałów mogących mieć wpływ na zachwianie dobrej 
opinii o specjaliście)  

• w przypadku naruszenia jakichkolwiek zobowiązań, o których mowa we wniosku, Zarząd 
Stowarzyszenia ma prawo niezwłocznie usunąć dane specjalisty z bazy 
 
 
Zapoznałam/em się z warunkami wpisu do bazy specjalistów na stronie www.mutyzm.org.pl 
 

 
 

Data i podpis: 

 

 

 

 

         Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo 
Mutyzmu Wybiórczego w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, 
ich poprawiania lub uzupełniania. 


