
 

Projekt „Świadczenie specjalistycznego poradnictwa  psychologicznego/psychoterapeutycznego  

dla osób niepełnosprawnych” jest finansowany ze środków otrzymanych  

od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Świadczenie specjalistycznego poradnictwa  psychologicznego/psychoterapeutycznego 

dla osób niepełnosprawnych - kontynuacja” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Świadczenie 

specjalistycznego poradnictwa  psychologicznego/psychoterapeutycznego dla osób 

niepełnosprawnych” który jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Organizatorem projektu jest Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności z siedzibą 

w miejscowości Zdunków. 

3. Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r.  

4. Zasięg projektu: województwo mazowieckie, województwo lubelskie.   

 

§ 2. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie zostaną poproszone o odniesienie się 

w formularzu do zagadnień istotnych z punktu widzenia projektu. A mianowicie będą to: 

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (kryterium weryfikowane jest na podstawie 

oświadczenia składanego przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu); 

- zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego oraz 

województwa lubelskiego);  

- osoby wymagające wsparcia polegającego na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 

wywołanym przez pandemię COVID-19; 

2. Zasady rekrutacji do projektu zgodne są z polityką równych szans. 

3. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w projekcie. 

 

§ 3. ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 

1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną  

z Kierownika projektu oraz Członka Zarządu Fundacji na rzecz Nauki i Innowacyjności.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty od sierpnia 2021r. do grudnia 2021 r. lub 

wyczerpania limitu godzin wsparcia.   

3. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę:  
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- spełnienie wymagań zawartych w § 2; 

- kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 2; 

- kolejność zgłoszeń w kwestiach spornych.  

4. Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista osób zakwalifikowanych 

do udziału w projekcie. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej Uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie/mailowo.  

5. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. 

6. Zgłoszenie do udziału w projekcie polega na przekazaniu formularza zgłoszeniowego do 

Biura Projektu. Zgłoszenia można dostarczać w formie skanu pocztą mailową na adres: 

fni@o2.pl, tradycyjną lub osobiście do Biura projektu: Zdunków 27, 26-920 Gniewoszów. 

Formularz dostępny jest w Biurze Projektu.  

 

§ 4. ORGANIZACJA USŁUG 

1. Usługi świadczone będą za pośrednictwem komunikatorów internetowych i/lub kontaktu 

telefonicznego.  

2. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria,  

o których mowa w § 2.  

3. Wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych ma na celu 

pomoc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom 

zaniechania lub ograniczenia stacjonarnych działań terapeutycznych. 

4. Czas trwania konsultacji to 60 minut. Ilość konsultacji na 1 osobę: minimum 1, 

maksymalnie 10. 

 

§ 5. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 

1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych 

w projekcie.  

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do współdziałania z pracownikami projektu w zakresie 

wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania projektu.  

4. Uczestnik na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany jest do informowania 

o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej  

w ciągu 7 dni od ich powstania.  
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§ 6. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na 

formularzu dostarczonym przez Organizatora.  

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, przed 

rozpoczęciem udzielania wsparcia jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej 

zgodnie z zasadami zawartymi w § 2.  

 

§ 7. 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, a także 

w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez Fundację na Rzecz Nauki 

i Innowacyjności z obowiązków wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 

Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że 

nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w projekcie. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

dostarczanych przez Organizatora jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile 

badania dotyczą realizacji i udziału w projekcie. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora 

projektu.  

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Fundacji na Rzecz Nauki 

i Innowacyjności w oparciu o wytyczne Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 

3. W przypadku zmiany wyżej wymienionych wytycznych Fundacja na Rzecz Nauki 

i Innowacyjności zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2021 r.  


