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REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE 
„Doradztwo i Profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym 

wybranych chorób psychosomatycznych” 
 Nr RPPM.05.04.02-22-0036/17 

 
Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa i zasady rekrutacji w projekcie  „Doradztwo i 
profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym wybranych chorób 
psychosomatycznych” nr projektu, RPPM.05.04.02-22-0036/17 współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 05 
Zatrudnienie, Działanie 05.04  Zdrowie na rynku pracy Poddziałanie 05.04.02 Zdrowie na 
rynku pracy realizowanego przez Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o. w partnerstwie z 
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Projekt „Doradztwo i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym 

wybranych chorób psychosomatycznych” nr projektu RPPM.05.04.02-22-0036 realizowany 
jest przez Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o. (Projektodawca) z siedzibą przy ul. Mikołaja 
Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk w Partnerstwie z Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 
z siedzibą przy ul. Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 05. 
Zatrudnienie, Działanie 05.04 Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 05.04.02 Zdrowie na 
rynku pracy. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą –Województwem Pomorskim. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
4. Biuro Projektu „Doradztwo i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy, 

w tym wybranych chorób psychosomatycznych” mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 28-31, 
76-200 Słupsk. 

5. Obszar realizacji: Powiat Słupsk, Miasto Słupsk. 
6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. Decyzje Koordynatora 
Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej 
Projektu www.technik.slupsk.pl oraz w Biurze Projektu. 

8. Regulamin określa warunki i zasady rekrutacji i udziału Uczestnika Projektu w oferowanym 
wsparciu w ramach projektu „Doradztwo i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego 
w miejscu pracy, w tym wybranych chorób psychosomatycznych”. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Doradztwo i profilaktyka w zakresie 

zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym wybranych chorób 
psychosomatycznych” 

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w 
oferowanym wsparciu w ramach projektu.  

3. Projektodawcy - należy przez to rozumieć realizatora projektu – Centrum Edukacyjne 
Technik Sp. z o.o. 

4. Partnerze - należy przez to rozumieć partnera projektu – Centrum Zdrowia Psychicznego w 
Słupsku. 

5. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą Projektem. 
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6. Kandydat/ka – osoba, która złożyła formularz rekrutacyjny i ubiega się o zakwalifikowanie 
do udziału w Projekcie. 

7. Uczestnik/czka Projektu (UP)– osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, tj. osoba, 
która spełniła kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. 

8. Biuro Projektu – ul. Mikołaja Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk. 
9. Strona internetowa Projektu – http://www.dorosli.technik.slupsk.pl/doradztwo-i-

profilaktyka-w-zakresie-zdrowia-psychicznego/ 
10. EFS: Europejski Fundusz Społeczny. 
11. RPO WP 2014-2020: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 
12. Dzień przystąpienia do Projektu – data podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie 

 
§ 3 

Główne założenia 
 

1. Projekt realizowany jest od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2020 r.  na terenie województwa 
pomorskiego, powiatu Słupsk. 

2. Celem głównym Projektu jest w okresie od 01.06.2018r. - 31.05.2020r., wzmocnienie 
potencjału zdrowia w tym jakości życia oraz warunków pracy poprzez wzmocnienie zasobów 
i umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz profilaktykę wybranych chorób 
psychosomatycznych, wśród 210(183K, 27M) pracowników Wnioskodawcy – Centrum 
Edukacyjnego Technik (Lider,110 os.90K, 20M) oraz pracowników Centrum Zdrowia 
Psychicznego (Partner projektu, 100os., 93K, 7M), z powiatu słupskiego, woj. pomorskiego. . 

3. W ramach Projektu zakłada się realizację: promocja i edukacja zdrowotna (wykłady 
specjalistów), indywidualne poradnictwo psychologiczne  w celu utworzenia Indywidualnego 
Planu Działania, grupowe poradnictwo psychologiczne, indywidualne doradztwo 
psychologiczne, grupowe doradztwo grupy BALINTA, inne formy wsparcia zidentyfikowane 
jako formy radzenia sobie ze stresem, pomiar stężenia glukozy we krwi – cholesterolu 
całkowitego, cholesterolu HDL, pomiar stężenie cholesterolu LDL, konsultacje specjalistyczne 
w zakładzie pracy, zestaw Biofeedback.  

4. W efekcie realizacji projektu minimum: 
 60% Uczestników Projektu podejmie pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie(110 

kobiet, 16 mężczyzn); 
 147  Uczestników Projektu dzięki interwencji EFS zgłoszą się na badanie 

profilaktyczne (128 kobiet, 19 mężczyzn); 
5. Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. Projektodawca pokrywa koszty 

organizacji wsparcia, materiałów edukacyjno - promocyjnych, testów psychologicznych do 
diagnozy SCID I, MMPI plus zestaw kluczy,  refundacje innych form wsparcia zidentyfikowane 
jako formy radzenia sobie ze stresem, pomiar stężenia glukozy we krwi, cholesterolu 
całkowitego, cholesterolu HDL, pomiar stężenia cholesterolu HDL oraz konsultacje 
specjalistyczne w zakładzie pracy.  

 
§ 4 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 
 

1. 1. Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria: 
a) w chwili przystąpienia do Projektu jest osobą w wieku aktywności zawodowej; 
b) w chwili przystąpienia do Projektu jest osobą pracującą u Wnioskodawcy – Centrum 

Edukacyjne Technik Sp. z o.o. lub jest osobą pracującą u Partnera projektu – centrum 
Zdrowia Psychicznego w Słupsku; 

2. W Projekcie przewidziano udział łącznie 210 osób (110 pracowników Centrum Edukacyjnego 
Technik sp. z o.o. oraz 110 pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku).  
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§ 5 
Proces rekrutacji 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, rzetelności, 

przejrzystości,  równości szans, w tym płci i niedyskryminacji, dostępu dla osób 
niepełnosprawnych do oferowanych w ramach Projektu form wsparcia oraz na zasadach 
dobrowolnego uczestnictwa. Działania rekrutacyjne będą poprzedzone spotkaniami 
informacyjnymi. Podczas spotkań informacyjnych wszyscy pracownicy danego zakładu pracy 
zostaną w przejrzysty i rzetelny sposób poinformowani o planowanej inicjatywie, jej celach 
oraz o przewidywanych korzyściach z przystąpienia do udziału we wsparciu. 

2. Nabór jest otwarty i jawny.  
3. Selekcja kandydatów/ek weryfikacyjna  , spełniania kryt. rekrutacji na podstawie formularza  

i zawartych w nim informacji.  
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) złożenie w biurze projektu (osobiście/pocztą/mailem) prawidłowo wypełnionego w 
sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie Formularza zgłoszeniowego (formularz 
zawiera w sobie m.in.: dane poświadczające wiek, zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, oświadczenie, zobowiązanie do przedłożenia danych na temat sytuacji UP po 
zakończeniu udziału w projekcie) wraz z wymaganymi załącznikami, 

b) poinformowanie Kandydata/tki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, 
c) utworzenie i opublikowanie ostatecznej listy Uczestników Projektu (telefonicznie, za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail) 
d) podpisanie Umowy Uczestnictwa w Projekcie wraz z pozostałymi dokumentami: 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie,  
 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie 

danych osobowych w zbiorach: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020- dane uczestników indywidualnych. 

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie 
danych osobowych w zbiorze: Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych. 

5. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 
a) dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu, na stronie internetowej 

Projektu oraz przesyłane są e-mailem na życzenie kandydatów/tek, 
b) dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście/przez osobę upoważnioną w Biurze 

Projektu, przesłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres Biura Projektu lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (skan Formularza zgłoszeniowego). W przypadku 
przesłania zgłoszenia za pośrednictwem Internetu, konieczne jest dostarczenie do Biura 
Projektu podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami 
w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia,  

c) nabór zgłoszeń prowadzony będzie w okresie 06.2018r. – 11.2018r. 
d) przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym Formularzu 

rekrutacyjnym, opatrzone datą i podpisem Kandydata/tki, 
e) w przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu braków formalnych w 

złożonych dokumentach zgłoszeniowych, Kandydat/ka może uzupełnić braki w ciągu 5 
dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, 

f) zaświadczenia potwierdzające kwalifikowalność Kandydata/tki składane wraz z 
Formularzem zgłoszeniowym powinny być wystawione nie później niż 5 dni przed datą 
złożenia dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku braku możliwości zweryfikowania 
spełniania kryteriów kwalifikowalności na podstawie dostarczonych dokumentów 
Kandydat/ka zostanie zobowiązany do dostarczenia dodatkowych zaświadczeń lub 
oświadczeń, 

g) dokumenty złożone po wskazanym terminie naboru lub niespełniające kryteriów 
uczestnictwa zostaną odrzucone. 
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6. O zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydowało spełnienie kryteriów uczestnictwa 
w Projekcie.  

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane pocztą, telefonicznie 
lub mailowo co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszej formy 
wsparcia. 

8. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową   
według kolejności zgłoszeń. 

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Kandydata/tki zakwalifikowanego/nej 
do udziału w Projekcie na jego/jej miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

 
 

§ 6 
Zakres wsparcia 

 
1. W ramach projektu każdy Uczestnik/czka otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy 

wsparcia, które zostaną zidentyfikowane u niego/niej jako niezbędne. 
2. Wszystkie przewidywane formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim, 

miasto Słupsk.  
3. Realizacja wszystkich form wsparcia w projekcie będzie przeprowadzona wyłącznie w 

oparciu o wyniki analizy zakładu pracy pod kątem problemów związanych z niekorzystnymi 
czynnikami zdrowotnymi w tym zakładzie pracy. 

4. Uczestnicy/czki (210 osób) zostaną skierowani/e na następujące formy wsparcia: 

a) Wykłady specjalistów - Proces wsparcia obejmuje wszystkich 210 Uczestników 
Projektu (110 pracowników Centrum Edukacyjnego Technik Sp. z o.o., 100 pracowników 
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku), 21 grup x 10 osób x 64 godz. dydaktyczne 
(1h=45 min). Zadanie obejmuje przeprowadzenie spotkań informacyjno – edukacyjnych 
dla pracowników, wprowadzające w problematykę stresu zawodowego, promujących 
ideę profilaktyki psychospołecznych zagrożeń zachęcających pracowników do 
aktywnego włączenia w działania profilaktyczne. Zajęcia odbędą się w formie 
następujących 4 wykładów: 

 Granica między zdrowiem psychicznym a chorobą (16 godz./1 grupa, 2 spotkania 
x 2 dni) 

 Komunikacja – podstawy (16 godz./1 grupa, 2 spotkania x 2 dni) 
 Komunikacja między kobietą a mężczyzną(16 godz./1 grupa, 2 spotkania x 2 dni) 
 Depresja – słowo worek (16 godz./1 grupa, 2 spotkania x 2 dni) 

 
b) Utworzenie indywidualnego planu działania (indywidualne poradnictwo 

psychologiczne) - Proces wsparcia obejmuje wszystkich 210 Uczestników Projektu 
(110 pracowników Centrum Edukacyjnego Technik Sp. z o.o., 100 pracowników 
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku), 2 godz./1 UP. Zadanie obejmuje 
identyfikacje identyfikację potrzeb uczestników oraz diagnozowanie potrzeb 
Uczestników Projektu w celu dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb, 
umiejętności i możliwości uczestników – dobór odpowiednich form wsparcia. Diagnoza 
oparta na indywidualnym kontakcie z uczestnikiem a jej efektem będzie dostosowanie 
adekwatnych form wsparcia. Przed podjęciem działań zostanie dokonana analiza: 
potrzeb i oczekiwań, zasobów i sytuacji pracownika, testy psychologiczne SCID I i MMPI 
I.W rezultacie spotkań z psychologiem zostanie opracowany Indywidualny Plan 
Działania dla każdego UP. Indywidualny Plan Działania będzie zawierał:  

 plan dalszych działań w ramach projektu i pracy samodzielnej 
 cele długo i krótko terminowe 
 sposoby ich realizacji 
 opracowanie profilu kompetencyjnego każdego UP ( z uwzględnieniem jego 

ograniczeń zdrowotnych) 
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 rozpoznanie potencjału, luk kompetencyjnych, celem określenia możliwości 
przesunięć wewnętrznych zakładu pracy 

 wykazanie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wsparciem 
oferowanym w projekcie a zmniejszeniem obciążenia dla zdrowia danego 
pracownika 

 zaplanowanie sposobów i terminów realizacji wsparcia 
 monitorowanie 

c) Grupowe poradnictwo psychologiczne - Proces wsparcia obejmuje wszystkich 210 
Uczestników Projektu (110 pracowników Centrum Edukacyjnego Technik Sp. z o.o., 100 
pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku), 24 godz./1 grupa. ( 21 gr. x 24 
godz.).  Grupowe poradnictwo psychologiczne ma za zadanie integrację uczestników 
oraz wsparcie w zakresie kompetencji miękkich pozwalających na ograniczenie wpływu 
stresu w pracy na zdrowie. Wsparcie będzie realizowane w formie zajęć lub wykładów. 
Zakres wsparcia obejmuje następujące tematy: 

 terapia śmiechem 
 budowanie zespołu poprzez treningi integracyjne 
 mój czas dla zakładu pracy 
 szacunek 
 akceptacja – nauka aktywnego słuchania 
 radzenia sobie ze stresem 
 umiejętności interpersonalnych 
 efektywna komunikacja 
 rozwiązywanie problemów 

 
d) Indywidualne doradztwo psychologiczne - Proces wsparcia obejmuje wszystkich 210 

Uczestników Projektu (110 pracowników Centrum Edukacyjnego Technik Sp. z o.o., 100 
pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku). Zajęcia indywidualne w 
wymiarze 6 godzin na Uczestnika Projektu. Zadanie polega  na indywidualnym spotkaniu 
z psychologiem w celu identyfikacji źródła stresu oraz działań przeciwdziałających, 
dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika, wspomaganie rozwoju cech 
sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego 
kryzysu uczestnika. Indywidualne Poradnictwo psychologiczne będzie również formą 
udzielenia wsparcia, pracą nad motywacją ( np. do terapii, diagnostyki, leczenia w 
ośrodku specjalistycznym, mediacji). 

 
e) Grupowe doradztwo grupy BALINTA - Proces wsparcia obejmuje 100 Uczestników 

Projektu (100 pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku). Zajęcia 
grupowe w wymiarze 30 godz./1 grupa, łącznie 10 grup x 30 godz. Grupa BALINTA 
przeznaczona jest dla osób profesjonalnie zajmujących się różnego rodzaju pomaganiem. 
Są to przede wszystkim: lekarze, pielęgniarki, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, 
nauczyciele, doradcy zawodowi, terapeuci. Praca grupy BALINTA koncentruje się na 
emocjonalnej części relacji, grupa odzwierciedla emocje obecne w kontakcie z 
podopiecznym, pozwala lepiej zrozumieć pozawerbalną treść kontaktu. Uczestnicy 
grupy BALINTA poznają swoją emocjonalność, mogą powiązać z emocjami świat myśli i 
zachowań. Systematyczna praca w grupie BALINTA pozwala lepiej wykorzystywać 
posiadane kompetencje i zmniejsza obciążenie związane z wykonywanym zawodem, 
przez co jest istotnym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego. 
 

f) Inne formy wsparcia zidentyfikowane jako formy radzenia sobie ze stresem  ( na 
podstawie analizy ankiet) - Proces wsparcia obejmuje 30 Uczestników Projektu (16 
pracowników Centrum Edukacyjnego Technik Sp. z o.o., 14 pracowników Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Słupsku). Dofinansowanie maksymalnie 100 zł miesięcznie x 
30 Uczestników Projektu. Zadanie jest skierowane do pracowników pracujących przy 
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biurku ( głównie pracownicy administracyjni – ok. 30 osób). W ramach zadanie istnieje 
możliwość skorzystania z : masaży, rehabilitacji, refleksologii. 
 

g) Pomiar stężenia glukozy we krwi, cholesterolu całkowitego, Cholesterolu HDL, 
pomiar stężenia cholesterolu LDL – Proces wsparcia obejmuje około 103 Uczestników 
Projektu (pracowników Centrum Edukacyjnego Technik. Sp. z o.o. i pracowników 
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku). Wsparcie przewidziano dla osób powyżej 
50 roku życia i tych z dłuższym stażem pracy, które jak wynika z przeprowadzonej 
analizy są w większej mierze narażone na stres. Świadczenia zdrowotne dla 
pracowników wykraczające poza zakres zadań profilaktycznych wynikających z 
charakteru wykonywanej pracy ( uwzględniające kryteria płci i wieku) np. indywidualna 
edukacja prozdrowotna, pomiar stężenia glukozy we krwi, pomiar stężenia cholesterolu 
całkowitego, pomiar stężenie cholesterolu HDL, pomiar stężenia cholesterolu LDL, 
pomiar stężenia trójglicerydów. 
 

h) Konsultacje specjalistyczne w zakładzie pracy lub siedzibie Centrum Zdrowia 
Psychicznego np. psychiatryczne, terapii uzależnień, dietetyczne, internistyczne, 
inne - Proces wsparcia obejmuje 210 Uczestników Projektu (100 pracowników Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Słupsku, 110 pracowników Centrum Edukacyjnego Technik Sp. 
z. o.o.). Konsultacje indywidualne w wymiarze 4 godz./1 osoba.  Konsultacje 
specjalistyczne odbędą się w celu interpretacji wyników badań oraz podsumowując 
spotkania indywidualne z psychologiem. Konsultacje będą zgodne z indywidualnymi 
potrzebami uczestników projektu zidentyfikowanych również na etapie realizacji 
projektu. 
 

i) Zestaw Biofeedback – Zakup sprzętu w kontekście zidentyfikowania potrzeb i 
problemów pracowników Centrum edukacyjnego Technik Sp. z o.o. oraz pracowników 
Centrum zdrowia Psychicznego w Słupsku, w tym między innymi: 
 

 zaburzenia snu 
 objawy depresji 
 Utraty wiary w sukcesy 
 Migrena 
Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy koncentracji, uwagi, pamięci i 
spostrzegania Uczestników Projektu. 

  
 

§ 7 
Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  

a) uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych w ramach projektu zajęciach zgodnie  z 
programem i harmonogramem, 

b) samodzielnego zrealizowania materiału w przypadku nieobecności na danych zajęciach, 
c) zachowania i utrzymywania czystości w salach wykładowych oraz w trakcie i po 

spożyciu posiłku, 

d) potwierdzania swojej obecności na zajęciach każdorazowo własnym podpisem na liście 
obecności, 

e) każdorazowego poinformowania Organizatora o opuszczeniu zajęć w trakcie ich trwania, 
przy czym Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji faktycznej obecności 
Uczestnika projektu na zajęciach, 

f) usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności na zajęciach, w tym dostarczania 
zwolnień lekarskich, 
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g) uczestnictwa w zajęciach w stanie całkowitej trzeźwości, tj. wykluczającej stan po 
spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 

h) bieżącego informowania Organizatora o wszystkich okolicznościach mogących zakłócić 
dalszy udział Uczestnika projektu w Projekcie,  

i) dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy lub kontynuowanie 
zatrudnienia. 

j)  stosowania się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie, 

k) wypełniania obowiązków wynikających z zawartej z Projektodawcą Umowy 
uczestnictwa w Projekcie, 

l) dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Projektodawcę, 
m) Natychmiastowego informowania Koordynatora Projektu o zmianie jakichkolwiek 

danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o 
zmianie swojej sytuacji zawodowej, 

n) Współpracy i stałego kontaktu z psychologiem, 

o) Bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 
zakłócić jego dalszy udział w Projekcie, 

2. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do 
uzupełnienia zrealizowanego podczas jego/jej nieobecności materiału. 

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Koordynatora 
Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w 
Projekcie.  

4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć grupowych 
i w 100% zajęć indywidualnych pod rygorem skreślenia z listy Uczestników i poniesienia 
kosztów udziału w Projekcie.  

5. W przypadku rezygnacji lub zakończenia uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik/czka Projektu 
zostanie automatycznie zwolniony/a z obowiązku stosowania się do postanowień niniejszego 
regulaminu.  

§ 8 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania Projektu może nastąpić z ważnej 

uzasadnionej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. Uczestnik/czka 
Projektu zobowiązuje się niezwłocznie (tj. w terminie do 7 dni kalendarzowych) dostarczyć 
do realizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście/przez osobę upoważnioną, pocztą 
elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej).  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać z przyczyn natury 
zdrowotnej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników w momencie rozpoczęcia 
udziału w Projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, 
Projektodawca może żądać od Uczestnika/czki Projektu, aby przedłożył/a zaświadczenia 
lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego/jej rezygnację. 

4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca może obciążyć 
Uczestnika/czkę Projektu kosztami jego/jej uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia 
przez Uczestnika/czkę Projektu oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze 
postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w 
związku z czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich 
prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy 
Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego Regulaminu oraz 
zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku podejmowania działań 
uniemożliwiających poprawną i zgodną z harmonogramem realizację zajęć, agresję słowną, 
akt wandalizmu, naruszenie nietykalności cielesnej innych Uczestników, osoby prowadzącej 
zajęcia lub pracownika biura Projektu. 
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6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy Uczestników Projektu 
jego/jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

7. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu umożliwiającego skorzystanie  
z pełnego wsparcia w ramach Projektu.  

 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 
2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego 

Regulaminu. 
3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o 

dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPPM.05.04.02-22-0036/17 z dnia 14.09.2018r. 

4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu:   
http://www.dorosli.technik.slupsk.pl/doradztwo-i-profilaktyka-w-zakresie-zdrowia-
psychicznego/. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Projektu. 
6. Beneficjent Projektu zastrzega sobie możliwość zmian do Regulaminu. Aktualny Regulamin 

Organizator Projektu będzie umieszczać na stronie internetowej Projektu. 
7. W przypadku decyzji Instytucji Zarządzającej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu, 

Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji Projektu. 
8. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6 i 7, Uczestnikom nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Organizatora. 
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta Projektu. 
10. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  
 
 

 
 
 


