
§ 1 Informacje ogólne 
 

1. Projekt „Pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjna, psychospołeczna i prawna rodzinom w 
których występuje problem narkomanii w 2018” realizowany jest przez Fundację 
Świętych Joachima i Anny z siedzibą w Siedlcach. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Siedlce. 
3. Głównym celem projektu jest: 
a) organizacja zajęć w Punkcie Konsultacyjnym w postaci terapii i konsultacji o 

charakterze indywidualnym jak i grupowym  o działaniu profilaktyczno- 
rehabilitacyjnym w postaci: 

- dyżurów terapeuty uzależnień świadczącego usługi dla osób uzależnionych od 
narkotyków i ich rodzin 
- dyżurów prawnika świadczącego usługi dla osób uzależnionych od narkotyków i 
członków ich rodzin    

b) organizacja 1 Warsztatu Terapeutycznego do Białego Dunajca. 
4. Projekt realizowany jest od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. 
5. Specjalistyczne doradztwo oraz terapie, konsultacje będą organizowane w Punkcie 

Konsultacyjnym, mieszczącym się w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 41 
6. Harmonogram organizowanych terapii (konsultacji) Terapeuty Uzależnień oraz dyżury 

prawnika dostępne są na stronie internetowej Centrum www.centrum.med.pl oraz 
umieszczone w palcówkach Centrum na terenie miasta Siedlce. 

7. Niniejszy Regulamin określa: 
a) zasady oraz kryteria rekrutacji uczestników do projektu „Pomoc profilaktyczno-

rehabilitacyjna, psychospołeczna i prawna rodzinom w których występuje problem 
narkomanii w 2018”. 

b) formy wsparcia w ramach Projektu. 
c) prawa i obowiązki Uczestników i Uczestniczek Projektu oraz zasady realizacji 

poszczególnych działań w ramach Projektu. 
8. Bieżący nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu: Sylwia Kurkus-

Korycińska tel. 509 927 446 
9. Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY. 

 
§ 2 Uczestnicy Projektu 

 

1. Osobami mogącymi korzystać z bezpłatnej zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych są 
osoby uzależnione od narkotyków oraz ich rodziny, które są narażone na wykluczenie 
społeczne. 

2. Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców Miasta Siedlce. 
3. Osoby objęte wsparciem w ramach projektu to osoby, które korzystały z pomocy 

świadczonej w rożnych formach : konsultacja psychologiczna, psychiatryczna w 
poradni specjalistycznej, poradni rodzinnej, ośrodku interwencji kryzysowej lub w 
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ośrodku terapii uzależnień; terapia (także psychoterapia) prowadzona przez 
psychologa, psychiatrę, terapeutę uzależnień, pozostawania pod stałą opieką placówki 
realizującej świadczenia w obszarze zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień 
(placówki publiczne i niepubliczne). Posiadają odpowiednią dokumentację medyczną 
lub zaświadczenie od terapeuty uzależnień lub lekarza psychiatry. 

4. Uczestnikami projektu mogą być również osoby, które są uzależnione od narkotyków, 
ale  wcześniej nie korzystały z różnych form wsparcia dla osób uzależnionych. 

 
§ 3 Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek Projektu 

 

1. Proces uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin będzie realizowany w 
sposób ciągły przez 11 miesięcy w terminie od 01.02.2018r. do 30.12.2018r. 

2. Proces uczestnictwa będzie otwarty, przy zachowaniu zasady równości szans i 
niedyskryminacji. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie a tym samym korzystania z różnorodnych form 
wsparcia  jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych tj. 
- bycie mieszkańcem Miasta Siedlce, 
- bycie osobą uzależnioną od narkotyków, 

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, akceptacja jego warunków. 
c) formularza zgłoszeniowego. 
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

 
§ 4 Formy wsparcia w ramach Projektu 

 

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia: 
1. Terapią grupową z podziałem uczestników na 2 grupy – 30 godzin w miesiącu (15 godzin 

każda z grup) w terminach i godzinach wyznaczonych w harmonogramie. Ilość miejsc w 
każdej z grup ograniczona. 

2. Udziałem w zajęciach terapeutycznych w ramach wyjazdowego 5-dniowego Warsztatu 
Terapeutycznego, w ramach którego uczestnicy otrzymają bezpłatny transport ,wyżywienie 
oraz nocleg. 

3. Wsparcie prawne w postaci dyżurów prawnika – 26 godzin w miesiącu w terminach i 
godzinach wyznaczonych w harmonogramie. 

 
§ 5 Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Uczestnicy projektu zobowiązują się do: 
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych w 

ramach Projektu formach wsparcia, 
b) przychodzenie na planowane zajęcia w stanie świadomym i nie wskazującym 

na spożycie substancji psychaktywnych, 
c) każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie 

podpisu na listach obecności; 
d) przestrzegania zapisów Regulaminu, 
e) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w Projekcie. 
f) informowania Organizatora Projektu o wszelkich zmianach dotyczących 

informacji zawartych w złożonych dokumentach uprawniających do 
uczestnictwa w projekcie (zmiana danych osobowych, kontaktowych, zmiana 
sytuacji zawodowej itp.); 



2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i 
następuje poprzez niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora Projektu 
oraz złożenie pisemnego oświadczenia. 

3. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy zaplanowanych w projekcie form 
wsparcia, Organizator Projektu może zobowiązać uczestnika Projektu do zwrotu 
kosztów proporcjonalnie do odbytego wsparcia. 

 
§ 6 Ochrona danych osobowych 

 

1. Organizator Projektu zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926) 
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004r Nr 100 poz. 
1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych, o których 

mowa w § 7 pkt. 1. 
2. Począwszy od 25 maja 2018 roku ich przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z 
nowymi regulacjami krajowymi, które zostaną uchwalone. 
 
 

§ 7 Inne postanowienia 
 

1. Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu oraz 
wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w 
Projekcie, Uczestnicy i Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani przez 
Organizatora Projektu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Organizator Projektu zamieści również odpowiednie informacje na stronie 
internetowej www.centrum.med.pl 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01.01.2018 r. 
4. Regulamin Projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: 

www.centrum.med.pl 
 

Załączniki:  

1.Formularz zgłoszeniowy  do udziału w projekcie zawierający oświadczenie o ochronie danych 

osobowych . 


