
 

REGULAMIN PROJEKTU „BRAWO MY!” 

 
ROZDZIAŁ I: OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Projekt - Projekt „Brawo My!” realizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław 

Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Realizatorem  

a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

2. Realizator – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna.  

3. Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

4. Uczestnik/Uczestniczka projektu (UP) – zgodnie z rezultatem przeprowadzonej rekrutacji  

- osoba fizyczna, która została zakwalifikowany do udziału w Projekcie.  

5. Teren objęty LPR Miasta Rybnika do 2020 – teren obejmujący następujące dzielnice miasta Rybnik:  

 Śródmieście, 

 Boguszowice Osiedle, 

 Chwałowice 

 Niedobczyce, 

 Niewiadom, 

 Paruszowiec –Piaski. 

 

§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt „Brawo My!” jest realizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław 

Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna. 

2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych  

i zdrowotnych - RIT. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. na terenie miasta Rybnik. 

4. Biuro projektu mieści się w fili Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej INTEGRUM, ul. Młyńska 10 , 44-200 

Rybnik. Usługi będą świadczone w tej samej lokalizacji. 

5. Głównym celem projektu jest zapewnienie kompleksowych usług w obszarze zdrowia psychicznego i leczenia 

uzależnień od substancji psychoaktywnych 76 uczestnikom w wieku od 13-18 roku życia zamieszkałych lub 

uczących się na obszarze wskazanym w LPR Miasta Rybnika do 2020 poprzez zrealizowanie 6 cykli 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi oraz 6 cykli terapeutycznych dla dzieci  

i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych w przeciągu 2 lat realizacji projektu.  

6. W ramach projektu Uczestnikom/czkom oferowane będą następujące formy wsparcia:  

 12-tygodniowy program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, obejmujący: 

diagnozę zaburzeń UP, opracowanie ścieżki terapeutycznej, zajęcia grupowe, sesje indywidualne, zajęcia 

sportowe, artystyczno-terapeutyczne, usługi świadczone będą przez lekarza psychiatrę oraz terapeutów; 

 12-tygodniowy program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem 

od substancji psychoaktywnych, obejmujący: diagnozę zaburzeń UP, opracowanie ścieżki terapeutycznej, 

zajęcia grupowe, sesje indywidualne, zajęcia sportowe, artystyczno-terapeutyczne, usługi świadczone 

będą przez lekarza psychiatrę oraz terapeutów. 

Dostęp do opisanego wyżej wsparcia jest bezpłatny. 



 

7. Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać na stronie www.nzoz-integrum.pl oraz w: 

 fili Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej INTEGRUM, ul. Młyńska 10, 44-200 Rybnik - pod numerem 

telefonu 32 4332444 lub adresem e-mail: brawo.my.integrum@gmail.com 

 

§3. KWALIFIKOWALNOŚĆ I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU 

1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu. W razie 

koniczności będzie prowadzona lista rezerwowa UP. 

2. W projekcie mogą uczestniczyć: 

 dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat z problemami zaburzeń psychicznych lub uzależnieniem od 

substancji psychoaktywnych, będące osobami zamieszkującymi lub uczącymi się na terenach objętym 

LPR Miasta Rybnika do 2020r.  

3. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie następujących dokumentów: 

 dane uczestnika, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie  

i oświadczeniem dotyczącym przyjęcia do wiadomości informacji związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz dokumenty potwierdzające status osoby zgodnie z ust. 2; 

 w przypadku osób małoletnich, dodatkowo rodzić/opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na 

uczestnictwo dziecka/podopiecznego w projekcie oraz podpisać dokumenty rekrutacyjne. 

4. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w biurze Realizatora oraz na stronie www.nzoz-integrum.pl 

5. Wymienione w ust. 3 dokumenty są weryfikowane pod kątem formalnym przez przyjmującego je członka 

zespołu projektu „Brawo My!”. Osoba ta informuje osobę/rodzica/opiekuna prawnego o ewentualnych brakach 

w dokumentach i wyznacza termin na ich uzupełnienie. Niezłożenie wymaganych dokumentów skutkuje 

brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie. 

6. Kryteria rekrutacji do działań projektu o ograniczonej liczbie uczestników będą preferowały: 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji 

osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym,  

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, pod warunkiem że zakres wsparcia dla 

tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje  

z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ, 

 osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie dzielnicy Śródmieście w Rybniku. 

7. Kandydaci do udzielenia wsparcia, o którym mowa w §2 regulaminu, zobowiązani są do przestrzegania 

kryteriów i postępowania zgodnie z procedurą rekrutacji. 

 

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Uczestnicy/czki projektu zobowiązują się do:  

 przestrzegania niniejszego Regulaminu, pisemnie potwierdzając zapoznanie się z nim poprzez podpisanie 

stosownego oświadczenia w deklaracji uczestnictwa; 

 aktualizacji danych Uczestnika Projektu; 

 uczestniczenia w formach wsparcia, do których zgłosili udział; 

 potwierdzenia skorzystania z poszczególnych form wsparcia, odbioru materiałów 

edukacyjnych/informacyjnych, cateringu oraz wypełniania innych niezbędnych do realizacji projektu 

formularzy; 
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 do udziału w badaniu ewaluacyjnym, w tym do wypełniania ankiet ewaluacyjnych  

w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu; 

 podania wszelkich danych niezbędnych Realizatorowi do prawidłowej realizacji Projektu. 

2. Uczestnicy/czki projektu mają prawo do: 

 bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia zgodnie z zasadami rekrutacji i kryteriami 

kwalifikacyjnymi;  

 otrzymania materiałów edukacyjnych/informacyjnych, poczęstunku oraz zaświadczenia o ukończeniu 

programu terapeutycznego;; 

 po zakończonym uczestnictwie w cyklu terapeutycznym otrzymania informacji zwrotnej od 

terapeuty/lekarza psychiatry zaleceń dotyczących dalszej pracy nad sobą. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy uczestników  

w przypadku poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego lub nieprzestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

4. Realizator zobowiązuje się do: 

 zapewnienia personelu bezpośrednio świadczącego bezpłatne usługi informacyjne, terapeutyczne, 

lekarskie, pielęgniarskie dla uczestników, 

 zapewnienia obsługi techniczno-administracyjnej umożliwiającej świadczenie usług oraz właściwe ich 

udokumentowanie, w tym zapewnienie: 

a. odpowiednich pomieszczeń do obsługi osób zainteresowanych udziale w projekcie,  

w tym do prowadzenia terapii grupowej oraz indywidualnych konsultacji, 

b. urządzeń technicznych ułatwiających obsługę uczestników i kontakt z nimi: sprzętu 

komputerowego z oprogramowaniem i stałym łączem internetowym, sprzętu do prezentacji  

i szkoleń, 

 informowania potencjalnych uczestników o prowadzonej działalności i zakresie świadczonych usług,  

 zbierania i przetwarzania informacji na temat świadczonych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, 

 prowadzenia ewidencji świadczonych usług, starannego przechowywania i archiwizowania dokumentacji 

związanej z realizacją zadań związanych z prowadzonymi usługami.  

 

 

ROZDZIAŁ II: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

 

§ 5. ZASADY REALIZACJI USŁUG 

1. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby, o których mowa w §3 ust.2. Regulaminu. 

2. Program terapeutyczny prowadzony będzie w ramach placówki funkcjonującej w Rybniku na kształt Dziennego 

Oddziału Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat, oferując kompleksowe wsparcie 

psychiatryczno-terapeutyczne.  

3. Uczestnicy programu terapeutycznego zostaną objęci wsparciem lekarza psychiatry oraz terapeutów, 

pielęgniarek, którzy zdiagnozują zaburzenia oraz wspólnie opracują ścieżki terapeutyczne dla każdego 

uczestnika.  

4. Program terapeutyczny dla każdego uczestnika trwa 12 tygodni, obejmuje zajęcia w formie psychoterapii 

grupowej (grupy 8-10 osobowe), zajęcia indywidualne oraz zajęcia dodatkowe (sportowe, artystyczno-

terapeutyczne).  

W razie konieczności istnieje możliwość przedłużenia programu dla danego UP, o czym decyduje personel 

merytoryczny projektu. 

5. Placówka funkcjonować będzie 3 razy w tygodniu w godzinach 13:00 – 18:00.   



 

6. Rekrutacja uczestników programu terapii jest prowadzona w sposób ciągły.  

7. Za organizację programu terapeutycznego odpowiedzialny jest Realizator. 

8. Wykonanie programu terapeutycznego jest odpowiednio dokumentowane (dziennik zajęć, lista obecności, 

arkusze monitoringowe itp.).  

 

ROZDZIAŁ III 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

UZALEŻNIONEJ OD SUBSTACJI PSYCHOAKTYWNYCH  

 
§ 6. ZASADY REALIZACJI USŁUG 

1. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby, o których mowa w §3 ust.2. Regulaminu. 

2. Program terapeutyczny prowadzony będzie w ramach placówki funkcjonującej w Rybniku na kształt Dziennego 

Oddziału Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat (ze szczególnym wskazaniem na grupę  

w wieku 15-18 lat), oferując kompleksowe wsparcie psychiatryczno-terapeutyczne.  

3. Uczestnicy programu terapeutycznego zostaną objęci pomocą lekarza psychiatry oraz terapeutów, którzy 

zdiagnozują zaburzenia oraz wspólnie opracują ścieżki terapeutyczne dla każdego uczestnika.  

4. Program terapeutyczny dla każdego uczestnika trwa 12 tygodni, obejmuje zajęcia w formie psychoterapii 

grupowej (grupy 8-12 osobowe), zajęcia indywidualne oraz zajęcia dodatkowe (sportowe, artystyczno-

terapeutyczne).  

W razie konieczności istnieje możliwość przedłużenia programu dla danego UP, o czym decyduje personel 

merytoryczny projektu. 

5. Placówka funkcjonować będzie 2 razy w tygodniu w godzinach 13:00 – 18:00   

6. Rekrutacja uczestników terapii jest prowadzona w sposób ciągły.  

7. Za organizację programu terapeutycznego odpowiedzialny jest Realizator. 

8. Wykonanie programu terapeutycznego jest odpowiednio dokumentowane (dziennik zajęć, lista obecności, 

arkusze monitoringowe itp.).  

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów/tek oraz Uczestników/czek Projektu 

należy do Realizatora.  

2. Realizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione przez 

Uczestników/czki Projektu wobec osób trzecich. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian 

przepisów prawa i uregulowań dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Informacja o zmianie niniejszej Procedury  zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Realizatora. 

4. W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa, dokumenty programowe oraz 

wytyczne w zakresie RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

5. Uczestnik/czka projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Dane uczestnika projektu 

2. Oświadczenie uczestnika projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie 

3. Oświadczenie uczestnika projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie dla osób małoletnich (wraz ze 

zgodą rodziców/opiekunów prawnych) 

4. Zaświadczenie o statusie UP 


