REGULAMIN PROJEKTU
PN. „Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / psychoterapeutycznego
dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubuskiego”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Świadczenie
specjalistycznego

poradnictwa

psychologicznego

/

psychoterapeutycznego

dla

osób

niepełnosprawnych na terenie województwa lubuskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie
„Warto jest pomagać” ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
2. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Warto jest Pomagać”.
3. Termin realizacji zadania: 01.12.2020 r. – 30.06.2021 r.
4. Zasięg projektu: województwo lubuskie
5. W ramach projektu oferowane jest

specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/

psychoterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa
lubuskiego. Konsultacje odbywać się będą telefonicznie lub online.
§2
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Projekt skierowany jest do osób:
a) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
b) mieszkających na terenie województwa lubuskiego.
§3
ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Koordynatora projektu.
2. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.
3. Koordynator dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę:
- spełnienie wymagań zawartych w § 2
- kompletność i poprawność formalną wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- kolejność zgłoszeń w kwestiach spornych.
4. Zgłoszenie do udziału w projekcie polega na przekazaniu formularza zgłoszeniowego do Biura
Stowarzyszenia.

Zgłoszenia

można

dostarczać

także

pocztą

mailową

na

adres:

projektwjp@gmail.com lub osobiście do Biura projektu: ul. Dąbrowskiego 35/4, Zielona Góra.
Formularz dostępny jest na stronie www.wartojestpomagac.pl oraz w Biurze Projektu.

§4
ORGANIZACJA USŁUG
1. Poradnictwo świadczone będzie telefonicznie lub online dla osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego.
2. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria,
o których mowa w § 2.
3. Poradnictwo dla uczestników projektu obejmować będzie:
a) Poradnictwo psychologiczne:
W ramach zadania planowane jest zrealizowanie 500 godzin wsparcia. Czas trwania konsultacji to
60 min. Liczba konsultacji na 1 osobę: minimum: 1, maximum: 10
4. Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” zobowiązuje się do zapewnienia specjalistów
świadczących specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/ psychoterapeutyczne.

§5
DANE OSOBOWE ORAZ MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich
danych

osobowych

zawartych

w

dokumentach

rekrutacyjnych

(zgodnie

z

Ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
RODO), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, organizacji działań, monitoringu,
sprawozdawczości i ewaluacji w ramach koordynacji projektu.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w projekcie.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Stowarzyszenia Warto jest pomagać.
3. W przypadku zmiany wyżej wymienionych wytycznych Stowarzyszenie Warto jest pomagać
zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2020 r.

