REGULAMIN PROJEKTU PN.
„ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DLA MIASTA
POZNANIA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w projekcie pt.
„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania”
(dalej „Projekt”) realizowanym w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Liderem Projektu jest Novam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31
(dalej „Organizator”) we współpracy z Uniwersytetem SWPS oraz Fundacją AKME.
3. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu mogą być dzieci i młodzież w wieku do lat 18
z zaburzeniami psychicznymi spełniający przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia
społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które uczą się, pracują lub
zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze Miasta Poznania (120 chłopców i 160 dziewcząt);
wsparciem w projekcie objętych będzie także 280 (K 220, M 60) osób z otoczenia
Uczestników/Uczestniczek Projektu z zaburzeniami psychicznymi. Zadania Projektu realizują
specjaliści, np. psychiatrzy, psycholodzy, neurolodzy czy pedagodzy (dalej „Zespół”).
4. Zgłoszenie oraz udział w Projekcie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień (podpisanie
Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Formularza zgłoszeniowego) jest równoznaczna
z przystąpieniem do Projektu.
§2
CELE I ZASADY PROJEKTU
1. W
ramach
Projektu
zaplanowano
do
realizacji
dwa
zadania:
a. Zad. 1 Funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego – działania
lecznicze, w ramach którego m.in. powstanie i będzie działało Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, będą realizowane szkolenia dla pracowników czy
superwizja
(działania
po
stronie
Organizatora).
b. Zad. 2 Funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego – działania
społeczne, w ramach którego będą realizowane usługi socjoterapeutyczne (działanie po stronie
Partnera Projektu – Fundacji AKME).
2. Celem Projektu jest deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych, poprzez utworzenie
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci oraz Młodzieży i objęcie
kompleksowym wsparciem 280 osób z zaburzeniami psychicznym wraz 280 osobami z ich
otoczenia. Projekt realizowany w terminie od 01.03.2020 do 31.12.2022 r. na terenie Miasta
Poznania.
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3. Celem utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (deinstytucjonalizacja) dla
dzieci i młodzieży jest implementacja środowiskowego modelu opieki psychiatrycznopsychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży. Działanie to umożliwi mieszkańcom
Poznania korzystanie z najnowszych i najskuteczniejszych metod wsparcia dzieci i młodzieży
borykających się z problemami psychicznymi. Cel ten jest zgodny z celami Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Narodowym Programem
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
4. W ramach kompleksowego wsparcia przewidziane są działania: porady psychiatryczne
i psychologiczne, psychoterapia indywidualna i rodzinna, psychoterapia grupowa, terapia
pedagogiczna oraz działania środowiskowe, tj. wizyty w środowisku życia pacjenta.
5. Rodzaj i częstotliwość działań pomocowych dla każdego pacjenta będzie ustalany
z rekomendacji Zespołu Terapeutycznego w oparciu o Indywidualny Plan Zdrowienia.
6. Cel zostanie osiągnięty poprzez:
a. wdrożenie modelu zintegrowanej opieki środowiskowej na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi,
b. funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży,
c. aktywne działania społeczne na rzecz Uczestników/Uczestniczek Projektu.

§3
REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
2. Uczestnictwo w Projekcie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
3. Przed uruchomieniem działania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży planowane jest przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji kształtowania
świadomości społecznej o możliwości korzystania ze wsparcia Środowiskowego Centrum
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (m.in. przy udziale mediów).
4. Rekrutacja do Projektu będzie poprzedzona również kampanią informacyjno-promocyjną nt.
Projektu i jego działań, które przeprowadzona zostanie na terenie M. Poznania. Informacje
o Projekcie upowszechnione będą na plakatach zamieszczonych w miejscach
ogólnodostępnych i ulotkach kolportowanych na terenie następujących placówek: dzienne
i stacjonarne oddziały psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, poradnie pedagogiczne,
filie MOPR. Informacje o Projekcie będą przekazywane w sposób przystępny dla odbiorców
o różnych potrzebach.
5. Istotną rolę w procesie rekrutacji pełnić będą pracownicy ww. placówek, informujący oraz
motywujący do udziału w Projekcie pacjentów wypisywanych z oddziałów lub kwalifikujących
się do Projektu z uwagi na zdiagnozowane zaburzenia psychiczne.
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6. Warunkiem przystąpienia i zakwalifikowania do Projektu jest spełnienie określonych poniżej
kryteriów rekrutacji. Do Projektu mogą zostać zrekrutowani pacjenci/pacjentki z problemami
psychicznymi, w tym:



dzieci i młodzież do 18 roku życia (weryfikacja na podstawie daty przystąpienia do
projektu i daty urodzenia Uczestnika/Uczestniczki; Uczestnik/Uczestniczka nie może
mieć ukończonego 18 roku życia),
posiadający skierowanie:

a. psychiatrów z oddziałów szpitali psychiatrycznych (dziennych i stacjonarnych) – na
podstawie informacji zamieszczonej w 1 wypisie,
b. pracowników pomocy społecznej, jak również skierowani przez lekarza rodzinnego
lub innej drodze diagnostycznej,


zgłaszający się bezpośrednio do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży.

7. Każda skierowana lub bezpośrednio zgłaszająca się osoba przed zakwalifikowaniem do udziału
w Projekcie weźmie udział w 3-5 spotkaniach konsultacyjno-diagnostycznych. Pozwoli to na
adekwatną rekrutację Uczestnika/Uczestniczki Projektu i opracowanie indywidualnego planu
terapeutycznego przez Zespół Terapeutyczny.
8. Udział osoby małoletniej w Projekcie jest możliwy tylko za zgodą ustawowego opiekuna.
9. Regularna pomoc psychoterapeutyczna i inne regularne formy oddziaływań terapeutycznych
w ramach Projektu realizowane w oparciu o Indywidualny Plan Zdrowienia przeznaczone są
w pierwszej kolejności dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z problemami psychicznymi bez dominujących objawów uzależnień i/lub zaburzeń ze spektrum
autyzmu.
10. Wsparciem w Projekcie zostanie objęta każda osoba, która sama zgłosi się do Środowiskowego
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub zostanie zgłoszona przez osobę
trzecią, która spełni kryteria formalne.
11. Przystępując do Projektu zrekrutowana osoba podpisuje Deklarację uczestnictwa w Projekcie,
Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie oraz Oświadczenie uczestnika Projektu
o przetwarzaniu danych osobowych (w przypadku osoby niepełnoletniej w/w dokumenty
podpisuje rodzic lub opiekun prawny). Dokumenty dostępne są do pobrania w biurze Projektu
mieszczącym się pod adresem: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży dla Miasta Poznania, ul. Naramowicka 47d/lok. 104-105, 61-622 Poznań.

§4
FORMY WSPARCIA I ZASADY REALIZACJI ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH
1. Po zakwalifikowaniu do Projektu Uczestnik/Uczestniczka będzie pod opieką psychoterapeuty,
który będzie główną osobą odpowiedzialną za realizację i ewentualne modyfikacje
Indywidualnego Planu Zdrowienia pod nadzorem merytorycznym Koordynatora Usług
Zdrowotnych i w ścisłej współpracy z Zespołem Terapeutycznym.
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2. Ścieżka uczestnictwa w projekcie przewiduje następujące formy wsparcia, którymi może zostać
objęty Uczestnik/Uczestniczka Projektu:
- konsultacje diagnostyczne i psychologiczne,
- konsultacje psychiatryczne,
- psychoterapia indywidualna i rodzinna,
- psychoterapia grupowa,
- wizyty i oddziaływania środowiskowe (wsparcie zespołu mobilnego),
- oddział dzienny,
- terapia zajęciowa i socjoterapia,
- terapia pedagogiczna,
- konsultacje neurologiczne,
- badania laboratoryjne,
- konsultacje dla opiekunów (pracownik socjalny, grupa wsparcia, konsultacje psychologiczne,
warsztaty psychoedukacyjne).
3. Oddziaływania terapeutyczne będą ograniczone w czasie, a ich dobór i częstotliwość będzie
dostosowana do potrzeb i zasobów Uczestnika zgodnie z Indywidualnym Planem Zdrowienia.
4. Członkowie Zespołu Terapeutycznego zobowiązani są do regularnego konsultowania swojej
pracy z Koordynatorem Usług Zdrowotnych, a także z innymi osobami z Zespołu. Swoją pracę
w ramach Centrum członkowie Zespołu Terapeutycznego poddają regularnej superwizji.
5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/-a do sumiennego uczestnictwa
w oddziaływaniach terapeutycznych w szczególności w regularnych sesjach terapeutycznych.
Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest także do umożliwienia realizacji wizyt
środowiskowych przez zespoły mobilne Centrum. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na
kontakt członków Zespołu Terapeutycznego z istotnymi dla procesu zdrowienia instytucjami
i osobami (m.in. nauczyciele w szkole, pracownicy MOPS i MOPR, lekarz rodzinny).
6.

Wszelkiego rodzaju zmiany, odwołania wizyt, nieobecności na zaplanowanych spotkaniach
powinny być zgłoszone na minimum 24 h przed ich planowanym terminem.

7. W
przypadku
uporczywego
nieprzestrzegania
zasad
Regulaminu
przez
Uczestnika/Uczestniczkę Organizator w porozumieniu z Koordynatorem Usług Medycznych
i Zespołem Terapeutycznym, ma prawo do wcześniejszego niż zakłada Indywidualny Plan
Zdrowienia zakończenia udziału Uczestnika/Uczestniczkę w Projekcie.
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§5
ZASADA RÓWNOŚCI SZANS
1. Organizator zobowiązuje się stosować Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
2. Osoby zaangażowane w realizację działań projektowych będą przestrzegać zasady równości
szans i niedyskryminacji w celu umożliwienia wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd,
orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w ofercie Projektu na
jednakowych zasadach.
3. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu proszone są o niezwłoczne zgłaszanie Organizatorowi
wszelkich przejawów dyskryminacji lub nierównego traktowania.
4. Organizator zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do
zniwelowania ewentualnych przejawów dyskryminacji lub nierównego traktowania.
§6
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika/Uczestniczkę z udziału w Projekcie,
Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi
pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika/Uczestniczki, które uniemożliwiają
dalszy udział w Projekcie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na
adres poczty elektronicznej Koordynatora usług zdrowotnych: bpiasecki1@swps.edu.pl lub na
adres pocztowy Organizatora: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży, ul Naramowicka 47d/lok. 104-105, 61-622 Poznań, z dopiskiem: ”Uwagi do
Regulaminu Projektu”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie
zmiany
stają
się
obowiązujące
w
momencie
powiadomienia
Uczestników/Uczestniczek Projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem
poczty elektronicznej (opcjonalnie) oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie
internetowej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pod
adresem www.swps.pl/sczp.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
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