
  

 

 

Zadanie „Nie jestem sam”  

dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„NIE JESTEM SAM” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „NIE JESTEM SAM’’ 

2. Projekt „NIE JESTEM SAM” jest współfinansowany ze Środków Budżetu Państwa. 

3. Projektodawcą jest Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych 82-310 Komorowo Żuławskie 51 – biuro projektu 

mieści się w Elblągu 82-300,  ul. Związku Jaszczurczego 17 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym, 

nabycie umiejętności, które przyczynią się do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. 

2. Grupę docelową stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnictwo w projekcie „Nie Jestem Sam” jest dobrowolne. 

2. W projekcie może uczestniczyć 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie osoby samotne, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane osobowe i podpisując 

deklarację zgłoszeniową zawierającą wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu; dane osobowe są przetwarzane wyłącznie  

w celu realizacji projektu. 

4. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz spełnia 

warunki uczestnictwa w nim określone. 

5. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został 

zakwalifikowany do udziału w projekcie. 
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§ 4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Kryteria rekrutacji dla uczestników projektu: 

1.1. osoba pełnoletnia  

1.2. osoba zamieszkująca Elbląg lub powiat elbląski 

1.3. oświadczenie uczestnika o spełnieniu wymagań grupy docelowej pkt.2 §2 

 

§ 5 

Procedura rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego. 

2. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich 

zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji np. ze względu na płeć, 

rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność. 

3. Rekrutacja jest prowadzona w projekcie do 09.05.2022 r. 

4. Rekrutacja prowadzona jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych. 

5. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Formularz Zgłoszeniowy wypełniony przez kandydatów na 

uczestników projektu. 

6. W przypadku, gdy liczba chętnych osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie będzie większa niż 

liczba wolnych miejsc rekrutacja zostanie rozszerzona o rozmowy kwalifikacyjne. 

7. Przyjęcie kandydata na uczestnika projektu następuje na podstawie    protokołu Komisji Rekrutacyjnej. 

8. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełnienia  

i podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie – przystąpienie. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w projekcie. 

10. Podpisanie deklaracji powinno nastąpić w dniu pierwszych zajęć realizowanych w ramach projektu. 

 

§ 6 

Zakres wsparcia 

1. Doradztwo psychologiczne. 

2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami związanymi z chorobą. 

3. Warsztaty psychologiczne o charakterze integracyjnym, mające na celu poprawę komunikacji, współpracy 

w grupie, identyfikację mocnych stron oraz przełamywanie lęku w relacjach społecznych. 
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4. Indywidualne zajęcia umiejętności praktycznych min. takich jak nauka zasad zdrowego żywienia, 

wyrabianie właściwych nawyków higienicznych itp. 

5. Uczenie i rozwijanie umiejętności załatwiania spraw urzędowych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, 

korzystanie z usług różnych instytucji. 

6. Terapia zajęciowa / uaktywniająca pod okiem specjalistów. 

7. Zajęcia sportowe - nordic walking. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

1.1. Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie. 

1.2. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. 

1.3. Zgłaszania w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu bądź udziału w projekcie, 

które będą rozpatrywane przez koordynatora projektu. 

1.4. Usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi; usprawiedliwienie wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej lub elektronicznej. 

1.5. Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych zgodnie z zapisami zawartymi 

w projekcie. 

1.6. Otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego uczestnictwo w projekcie. 

2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

2.1 Przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

2.2 Wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji 

projektu i stanowiących podstawę do tworzenia bazy danych o uczestnikach projektu. 

2.3. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z otrzymanym 

harmonogramem oraz akceptacji terminów i miejsc spotkań wyznaczonych przez realizatorów projektu. 

2.4. Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście 

obecności. 

2.5. Systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu – 80% frekwencja jest jednym  

z warunków zaliczenia udziału w danej formie wsparcia (warunkiem ukończenia projektu i otrzymania 

zaświadczenia jest udział w co najmniej 80% zajęć) 

2.6. Stosowania się do poleceń osób realizujących poszczególne zadania wynikające z projektu. 

2.7. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w toku zajęć warsztatowych. 
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2.8. Przekazania w terminie do 2 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danych potrzebnych do 

wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz w razie potrzeby wzięcia udziału w badaniu 

ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania i po zakończeniu. 

2.9. Niezwłocznego poinformowania koordynatora lokalnego projektu o rezygnacji z uczestnictwa  

w projekcie. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania 

siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału  

w projekcie. 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej i przedstawienia stosownego dokumentu 

potwierdzającego uzasadniony przypadek rezygnacji. 

4. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

4.1. Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

4.2. Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nieusprawiedliwienia tych nieobecności. 

4.3. Szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w czasie trwania projektu. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian wytycznych, warunków 

realizacji projektu, dokumentów programowych, które będą miały wpływ na treść Regulaminu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 

dokumentem, pozostają w gestii Koordynatora Projektu. 

6. Regulamin jest dostępny biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych, a także na stronie internetowej: 

www.sir.elblag.pl oraz centrumelblag.pl 

 

Elbląg, 20.04.2022 r. 

http://www.sir.elblag.pl/

