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REGULAMIN PROJEKTU 

Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Nr wniosku: 1334 

I.  Informacje ogólne 

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: 

a) Organizator – Fundacja Ja, My, Oni 

b) Projekt  – oznacza projekt pn. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego. 

c) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych 

w niniejszym Regulaminie. 

d) Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został zakwalifikowany 

do udziału w Projekcie. 

3. Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne - w obszarze zdrowia 

psychicznego, na skutek edukacji, aktywności i komunikacji dwóch grup społecznych – osób chorych (z 

zaburzeniami psychicznymi) i zdrowych. Zadanie jest odpowiedzią na niską świadomość społeczeństwa w 

zakresie zdrowia psychicznego, potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych, a także 

uzupełnienia działań terapeutycznych, wykluczenia społecznego osób chorych psychicznie oraz stanowi 

narzędzie do korygowania nieprawidłowych postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Do Projektu  zostanie zakwalifikowanych 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. 

5. W ramach Projektu odbędą się: 

a) Warsztaty z komunikacji interpersonalnej (3 gr. po 10 os./5h = 15h oddziaływań) 

b) Trening asertywności (3 gr. po 10 os. X 3 spotkania po 5h = 45h oddziaływań) 

c) Warsztaty z umiejętności rozmawiania o swojej chorobie (3 gr. po 10 os./5h = 15h oddziaływań) 

d) Warsztaty z kształtowania poczucia własnej wartości (3 gr. po 10 os./5h = 15h oddziaływań) 

e) Zajęcia teatralne mające na celu przygotowanie sztuki: Zrozum mnie. (ok. 15 os./60h = 60h oddziaływań) 
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6. Realizacja całego Projektu będzie odbywała się w okresie od VII 2015 r. do X 2015 r. 

7. Uczestnikiem Projektu może być osoba: 

a) zgłaszająca się dobrowolnie; 

b) w wieku od18 do 65 lat; 

c) zamieszkała na terenie  powiatu zielonogórskiego; 

d) posiadająca dokumentację określającą zaburzenie psychiczne, którą dostarcza (wypis ze szpitala, diagnoza 

lekarska, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia psychologa) lub wypełnia kwestionariusz Becka oraz 

kwestionariusz postaw i nastrojów i uzyskuje w nim wynik wskazujący na zaburzenia w funkcjonowaniu 

psychicznym; 

e) złożyła prawidłowo wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych oraz dostarczyła ksero dowodu osobistego; 

f) pomyślnie przejdzie rozmowę rekrutacyjną z psychologiem/psychoterapeutą (kandydat otrzyma opinię od 

psychologa rekrutującego - pozytywna opinia umożliwia udział w projekcie; 

g) w przypadku osób leczących się, kandydat przedstawia dokument o braku przeciwwskazań do udziału w 

projekcie od lekarza prowadzącego lub terapeuty. 

h) wypełni kwestionariusz potrzeb i oczekiwań – kwestionariusz wstępny, badający aktualny stan wiedzy i 

umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności rozmawiania o swojej chorobie, poczucia 

własnej wartości oraz rozumienia idei integracji oraz zaangażowania w sprawy zdrowia psychicznego. 

8. Wszystkie informacje o Projekcie oraz wymagane formularze dokumentów znajdują się na stronie 

internetowej www.jamyoni.pl i są dostępnie w siedzibie Organizatora w Zielonej Górze ul. Chopina 9. 

Utworzona zostanie lista rezerwowa potencjalnych Uczestników Projektu, którzy na wypadek ewentualnej 

rezygnacji z Projektu Uczestnika, zastąpi jego miejsce. 

9. Kryteria przyj ęcia do projektu: 

a) Zaburzenie psychiczne z kręgu: zaburzeń nastroju (afektywne) (F30-F39) zaburzeń afektywnych, 

zaburzeń nerwicowych (F40-F48), zaburzeń odżywiania (F50) schizofrenii (F20), a także depresja bez 

diagnozy lekarskiej, oceniona na podstawie testu Becka. 

b) Stan zdrowia umożliwiający udział w działaniach projektowych (brak przeciwwskazań) 

c) Deficyty w zakresie kompetencji społecznych, a zwłaszcza komunikacji, umiejętności rozmawiania o 

swojej chorobie oraz asertywności. 

d) Pozytywna ocena psychologa/psychoterapeuty rekrutującego. 
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II.  Rekrutacja 

1. Nabór rekrutacyjny do Projektu rozpocznie się 15 czerwca 2015 r. Termin składania dokumentów upływa 

dnia 5 lipca 2015 r. Informacja o naborze przekazana zostanie na stronie internetowej Organizatora. 

2. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych 

potencjalnych uczestników Projektu, aż do wykreowania grupy spełniającej wskaźniki założone w Projekcie. 

4. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zawieszenia naboru Uczestników do Projektu, w 

przypadku wpłynięcia do siedziby Organizatora formularzy rekrutacyjnych angażujących co najmniej 200% 

dostępnych miejsc w Projekcie.   

5. Kandydaci mogą dokonywać zgłoszenia uczestnictwa osobiście w siedzibie Organizatora (Fundacja Ja, 

My, Oni, Zielona Góra, ul. Chopina 9), dzwoniąc pod nr telefonu: 68 30 700 60, wysyłając wiadomość na 

facebooku (www.facebook.com/FundacjaJaMyOni) lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając 

wiadomość e-maila wraz z formularzem rekrutacyjnym na adres: s.koziel@jamyoni.org.pl 

6. Pracownik przyjmujący zgłoszenie dokona weryfikacji formalnej tj. sprawdzenia terminowości, kolejności 

i spełnienia wymogów określonych w pkt. I.7 niniejszego Regulaminu. 

 

III.  Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

a) bezpłatnego udziału w projekcie; 

b) zgłaszania uwag i oceny odbywających się w ramach projektu szkoleń, warsztatów, spotkań; 

c) otrzymania zaświadczeń/podziękowań za udział w projekcie; 

d) otrzymania przewidzianych w Projekcie materiałów warsztatowych; 

e) otrzymanie przewidzianego w Projekcie wyżywienia/poczęstunku. 

2. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b) uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla Uczestnika zajęciach (w szczególnych przypadkach 

usprawiedliwienie nieobecności następuje poprzez powiadomienie o tym Kierownika Projektu, za 

usprawiedliwioną nieobecność Organizator uznaje nieobecność z przyczyn zdrowotnych bądź losowych); 

c) każdorazowo potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach i warsztatach na przedkładanych przez Organizatora 
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listach obecności; 

d) wypełniania przedkładanych przez Organizatora ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem 

jego rezultatów, w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. 

 

IV.  Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem działań, gdy zostanie ona 

zgłoszona do organizatora na 7 dni przed początkiem planowanych działań – pod warunkiem złożenia 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania  jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych 

zdarzeniem losowym, zmianą miejsca zamieszkania lub pogorszeniem stanu zdrowia i wymaga 

usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od zaistnienia tejże sytuacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a także w przypadku 

przekroczenia 20% nieobecności na przewidzianych warsztatach i zajęciach. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego 

miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w Projekcie, Organizator może żądać od Uczestnika 

zwrotu przekazanych materiałów szkoleniowych w nienaruszonym stanie, bądź w szczególnych przypadkach 

zwrotu kosztów finansowych poniesionych przez Organizatora na Uczestnika Projektu. 

  

V. Postanowienia końcowe 

1. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w archiwum Organizatora. 

2. Pełna lista Kandydatów, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Organizatora www.jamyoni.org.pl 

3. Osoby, które spełnią  wymogi rekrutacyjne, ale nie zostaną zakwalifikowane do Projektu z powodu braku 

miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

4. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą powiadomione o tym telefonicznie lub drogą mailową. 

5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 
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                     Sporządziła         Zatwierdził 

                 

      Dorota Szymańska                                                                                     Sławomir Kozieł 

                  Członek Zarządu                                                                                Prezes Fundacji Ja, My, Oni 

                                                                                                                                   Kierownik Projektu 

 

 

 

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

(imię i nazwisko Uczestnika Projektu) 

W pełni akceptuję niniejszy Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

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

                                                                                     (data i podpis) 


