REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Innowacje Społeczne i współpraca
ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne realizowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie

Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z
zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 r.
3. Projekt jest realizowany zgodnie z umową nr POWR.04.01.00-00-D216/17
4. Biuro projektu – znajduje się w siedzibie Lidera projektu tj. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ul.
Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
5. Program organizowany jest zgodnie z zasadą elastyczności oraz zasadą deinstytucjonalizacji usług.
6. Nadzór nad Projektem prowadzi Dyrekcja Instytutu, do której kompetencji należy rozstrzyganie,
wszystkich spraw spornych, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.
7. Głównym celem jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez
przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego
w konkursie I etapu w okresie 01.10.2019 do 30.09.2022 na obszarze Dzielnicy Mokotów.
Wskazany cel wpisuje się w cel szczegółowy PO WER dla tego konkursu – ma za zadanie
przetestować innowacyjny model wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
wypracowany na I etapie konkursu. Efektem Projektu będzie odzyskanie samosterowności
w różnych obszarach życia oraz odbudowa sieci satysfakcjonujących relacji interpersonalnych
przez uczestników projektu z Dzielnicy Mokotów, ale także zwiększenie świadomości społecznej
na temat zaburzeń psychicznych w społeczności lokalnej. Powyższym efektom podporządkowane
są działania merytoryczne i organizacyjne.
8. Słownik pojęć i skrótów:
Lider Projektu – Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN).
Partner Projektu - „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami
Psychicznymi.
Realizatorzy Projektu:
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
„INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi.
Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego – dalej nazywane MCZP.
Projekt " Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy

Mokotów" – dalej nazywany Projektem.
9. W ramach Projektu funkcjonują komórki organizacyjne i następujące obszary działań :
9.1 Centrum Koordynacji
9.2 Mobilny Zespół Wsparcia Społecznego
9.3 Mieszkania chronione/treningowe i przejściowe – prowadzone przez „INTEGRACJA”
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
9.4 Aktywizacja zawodowa poprzedzona diagnozą funkcjonalną
9.5 Programy edukacyjne (warsztaty z kontaktu z osoba z doświadczenie kryzysu psychicznego,
antystygmatyzacyjne, profilaktyka samobójstw)
9.6 Partnerstwa lokalne
10. W ramach Projektu czynna jest Infolinia, która stanowi jedną z możliwych ścieżek wejścia do
Projektu, uzyskania informacji o Projekcie oraz jest formą kontaktu dla Uczestników objętych już
wsparciem. Numer Infolinii: +48 22 299 04 31, która czynna jest od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 - 18:00.

11. Uczestnicy projektu / grupy docelowe
Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria:
•

zamieszkuje na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

•

doświadcza zaburzeń psychicznych,

•

jest członkiem rodziny osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

12. Lider Projektu zastrzega, że wypełnienie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału
w Projekcie.
13. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.
14. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zamknięcia/zawieszenia rekrutacji przed planowanym
terminem zakończenia Projektu.
15. Uczestnik Projektu ma prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa w Projekcie.
16. Przystąpienie do Projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wymaganych dokumentów,
niezbędnych do realizacji Projektu, a także do informowania Lidera Projektu o ewentualnych zmianach
istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, telefonu
kontaktowego i adresu poczty elektronicznej i niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdarzeniach
mający wpływ na jego dalszy udział w Projekcie.
18. Rezygnacja lub zakończenie udziału Uczestnika w Projekcie:
•

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w dowolnym momencie jego trwania

•

Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o zaistnieniu sytuacji uniemożliwiającej
kontynuację udziału w Projekcie

•

Udział Uczestnika w Projekcie może zostać zakończony z powodu nieprzestrzegania zasad
uczestnictwa w Projekcie, rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego i

nieprzestrzegania obowiązujących norm społecznych, pojawianie się pod wpływem środków
odurzających i psychoaktywnych, podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych
danych i informacji.
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja uczestników projektu jest ciągła i odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. Będzie
prowadzona w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2022 r.
2. Informacja na temat projektu zamieszona została na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i
Neurologii, a także na stronie Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (w zakładce wsparcie
społeczne) i przekazywana jest na bieżąco poprzez media społecznościowe, urząd dzielnicy Mokotów,
w tym podległe mu jednostki np. Ośrodki Pomocy Społecznej.
3. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się poprzez zgłoszenie osobiste lub telefoniczne do Centrum
Koordynacji lub Mobilnego Zespołu Wsparcia Społecznego
4. Zgłoszenia może dokonać : kandydat, osoba z bliskiego otoczenia kandydata, osoba z rodziny.
5. Przystąpienie do udziału w Projekcie musi zostać poprzedzone wypełnieniem i podpisaniem:
5.1 Kwestionariusza uczestnika projektu – (zał. 1a Regulaminu)
5.2 Oświadczenie uczestnika projektu – (zał. 1b Regulaminu)
5.3 Formularz zgody Uczestnika – (zał. 1c Regulaminu)
5.4 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – (zał. 1d Regulaminu)
5.5 Personel projektu weryfikuje spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie (na podstawie rozmowy
i wstępnej kwalifikacji). Oświadczenie personelu projektu – (zał. 1 e Regulaminu)
6. Pomoc w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych oferują Koordynatorzy Centrum Koordynacji
lub Mobilnego Zespołu Wsparcia Społecznego.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez Dyrektora Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.

