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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu 

rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem 

alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim” 

Nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-039H/19 

Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób 

z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych w województwie śląskim”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie: 8.3. 

Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki  i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie 

w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej 

poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. "Lepsze dzisiaj! 

Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi 

spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie 

śląskim". Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Celem projektu jest w okresie jego realizacji tj. 01.09.2020 - 28.02.2022 przywrócenie 

maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności 

zawodowej 30 mieszkańcom województwa śląskiego z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi 

spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, w tym 

11 kobietom w wieku od 18 do 59 oraz 19 mężczyznom w wieku od 18 do 64 roku życia, aktywnym 

zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz wzrost kwalifikacji z zakresu 

nowoczesnych metod rehabilitacji zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu 

oraz innych substancji psychoaktywnych 3 przedstawicieli personelu medycznego świadczącego 

usługi medyczne, w tym 2 kobiet i 1 mężczyzny. 

3. Opis grupy docelowej: 

Grupą docelową projektu jest 11 kobiet od 18 do 59 roku życia oraz 19 mężczyzn od 18 do 64 roku 

życia, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, 

zamieszkujących na terenie woj. śląskiego, z rozpoznaniem w wywiadzie zaburzeń psychicznych 

i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia; F.10.2), substancji 

uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia: F.13.2), oraz wielu narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia: F.19.2) z zakończonym podstawowym cyklem 

leczenia uzależnia od substancji psychoaktywnych. Kryteria wyłączenia  udziału w projekcie: 

aktywne zażywanie substancji psychoaktywnych, przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze 

świadczeń rehabilitacji zaplanowanych w projekcie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, 

zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe; korzystanie ze świadczeń rehabilitacji 
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leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia; z powodu ww. jednostek 

chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu (mechanizm zapobiegający podwójnemu 

finansowaniu świadczeń u danego uczestnika programu, np. oświadczenie pacjenta). Udziału 

w projekcie nie mogą brać osoby trwale niezdolne do pracy. Dopełnieniem wsparcia 

realizowanego na rzecz osób chorujących będzie udział członków rodzin Uczestników Projektu 

(UP) we wsparciu edukacyjnym. Grupę docelową stanowić także 3 przedstawicieli kadry med. (2K 

i 1M) - lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii, psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień 

wykonujący pracę zawodową na terenie woj. śląskiego w podmiocie leczniczym udzielającym 

świadczeń leczenia uzależnień na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi 

używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych i członkowie rodzin Uczestników 

Projektu.  

4. Kryteria wyłączenia z udziału w projekcie: 

1) aktywne zażywanie substancji psychoaktywnej;  

2) przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji zaplanowanych 

w Programie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne, upośledzenie 

umysłowe; 

3) korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo 

Zdrowia; z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu 

(mechanizm zapobiegający podwójnemu finansowaniu świadczeń u danego uczestnika 

programu, np. oświadczenie pacjenta). 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 2020-09-01 - 2022-02-28. 

6. Miejscem realizacji będzie WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA 

CYRANA ul. Grunwaldzka 48 / 42-700 Lubliniec. 

7. Projekt realizowany jest w przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA 

CYRANA ul. Grunwaldzka 48 / 42-700 Lubliniec. 

8. Biuro Projektu mieści się w siedzibie WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. 

DR. EMILA CYRANA ul. Grunwaldzka 48 / 42-700 Lubliniec – Pawilon G (parter). 

9. Udział w projekcie jest bezpłatny, pod warunkiem skorzystania ze świadczeń w ramach 

zaplanowanej dla uczestnika ścieżki uczestnictwa w projekcie. 

10. Regulamin określa: 

1) definicje, 

2) zasady uczestnictwa w Projekcie, 

3) zasady rekrutacji, 

4) rodzaj wsparcia oferowanego w ramach Projektu, 

5) zasady organizacyjne, 

6) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

 

§ 2 Definicje 

1. Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. "Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń 

Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi 

używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim”. 
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2. Projekt - "Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób 

z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych w województwie śląskim”. 

3. EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 

4. Organizator – WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA 

ul. Grunwaldzka 48 / 42-700 Lubliniec. 

5. Kandydat – osoba która złożyła dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu. 

6. Uczestnik/czka Projektu – to osoba, która: 

1) spełnia kryteria dostępu: 

a) wiek: 18-64 lat mężczyzna, 18-59 lat kobieta, 

b) pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia 

zatrudnienia, 

c) zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego, 

d) rozpoznanie w wywiadzie zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych 

używaniem alkoholu (zespół uzależnienia; F10.2), substancji uspokajających 

i nasennych (zespół uzależnienia; F.13.2) oraz wielu narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych (zespół uzależnienia; F19.2), 

e) zakończenie podstawowego cyklu leczenia uzależnienia od substancji 

psychoaktywnej. 

2) nie spełnia kryteriów wyłączenia: 

a) aktywne zażywanie substancji psychoaktywnej;  

b) przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji 

zaplanowanych w Programie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia 

psychotyczne, upośledzenie umysłowe; 

c) korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub 

Ministerstwo Zdrowia; z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie 

zgłoszenia się do Programu (mechanizm zapobiegający podwójnemu finansowaniu 

świadczeń u danego uczestnika programu, np. oświadczenie pacjenta). 

3) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału  

w Projekcie, 

4) złożyła formularz rekrutacyjny i przeszła pomyślnie proces rekrutacji; 

5) podpisała umowę uczestnictwa w projekcie i inne wymagane dokumenty. 

7. Osoba niepełnosprawna - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020r., poz. 685). 

8. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 

osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby. 
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9. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych lub zestawach Danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Osoby które chcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić kryteria dostępu wymienione  

w § 2 ust. 6. 

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do wypełnienia formularza 

rekrutacyjnego, który stanowi załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu oraz oświadczenia 

uczestnika projektu w zakresie danych osobowych, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo zainteresowana udziałem w projekcie do momentu 

otrzymania pierwszej formy wsparcia jest zobowiązana przedstawić zaświadczenie z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo w dniu 

jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, 

dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej 

w dniu jego wydania. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie bierze udziału 

w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego Beneficjenta (lub pisemne 

oświadczenie jego opiekuna) oraz że nie korzysta z analogicznej formy pomocy finansowanej 

z NFZ lub środków Ministerstwa Zdrowia. 

5. Uczestnicy Projektu którzy spełniają powyższe wymagania i aplikują do korzystania 

ze świadczeń w ramach projektu muszą zostać objęci wywiadem wstępnym przeprowadzonym 

przez lekarza specjalistę w celu zakwalifikowania tej osoby do projektu. 

6. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach i formach wsparcia 

przewidzianych w projekcie. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność wiąże się z koniecznością 

uregulowania przez Uczestnika Projektu płatności za formę wsparcia której 

dotyczy nieobecność zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy uczestnictwa 

w projekcie. 

7. Liczba usprawiedliwionych nieobecności nie może przekroczyć 20% łącznej liczby godzin 

wsparcia przewidzianej dla danego Uczestnika Projektu. 

8. Przekroczenie liczby nieusprawiedliwionych nieobecności w wysokości 20% łącznej liczby godzin 

wsparcia przewidzianej dla danego Uczestnika Projektu umożliwia Organizatorowi Projektu 

wykreślenie Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu. 

9. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

2) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, 

3) regularnego uczestnictwa w pełnym programie cyklu zajęć, 

4) usprawiedliwienia każdej nieobecności, 

5) wypełniania ankiet pre i post testów w celu monitorowania projektu, 

6) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia, 
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7) przestrzegania zasad higieny osobistej i współżycia społecznego, 

8) pisemnego potwierdzenia swojej obecności w każdym dniu otrzymywania wsparcia w ramach 

projektu własnoręcznym podpisem na liście obecności.  

10. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:  

1) udziału w Programie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  

2) zgłaszania uwag dotyczących realizacji Programu ,  

3) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,  

4) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć. 

11. Uczestnik Projektu ma obowiązek informowania pracowników Programu o jakiejkolwiek zmianie 

danych osobowych, oraz o zmianach statusu na rynku pracy.  

12. Uczestnik Projektu ma obowiązek zgłaszania każdorazowo swojej planowanej nieobecności co 

najmniej trzy dni wcześniej. 

§ 4 Zasady rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 

3. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 11 kobiet od 18 do 59 roku życia oraz 19 

mężczyzn od 18 do 64 roku życia, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia 

zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. śląskiego, z rozpoznaniem w wywiadzie zaburzeń 

psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia; F.10.2), 

substancji uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia: F.13.2) oraz wielu narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia: F.19.2) z zakończonym podstawowym 

cyklem leczenia uzależnia od substancji psychoaktywnych. 

4. Rekrutacja Uczestników projektu ma charakter ciągły w okresie trwania projektu.  

5. Organizatorzy naboru zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru  

w momencie zrekrutowania zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu. 

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

1) Etap pierwszy: przyjmowanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza rekrutacji dostępnego 

w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Organizatora wraz z dostarczeniem kompletu 

wymaganej dokumentacji określonej w § 2 ust. 6; 

2) Etap drugi: weryfikacja kryteriów formalnych zawartych w formularzach zgłoszeniowych; 

3) Etap trzeci: podjęcie decyzji o kwalifikacji Uczestnika/czki do Projektu przez Komisję 

Rekrutacyjną; 

4) Etap czwarty: Uczestnictwo w projekcie. 

5) W przypadku sytuacji kryzysowej wypełnienie i weryfikacja formularza zgłoszeniowego może 

odbyć się po udzieleniu wsparcia Uczestnikowi projektu. 

7. Kryteria oceny: 

1) Kryteria obowiązkowe dla wszystkich Uczestników/czek: 

a) wiek: 18-64 lat mężczyzna, 18-59 lat kobieta, 

b) pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, 

c) zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego, 

d) rozpoznanie w wywiadzie zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych 

używaniem alkoholu (zespół uzależnienia; F10.2), substancji uspokajających i nasennych 
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(zespół uzależnienia; F.13.2) oraz wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 

(zespół uzależnienia; F19.2), 

e) zakończenie podstawowego cyklu leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnej. 

2) Uczestnik Projektu nie może spełniać następujących kryteriów wyłączenia: 

a) aktywne zażywanie substancji psychoaktywnej;  

b) przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji zaplanowanych 

w Programie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne, 

upośledzenie umysłowe; 

c) korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo 

Zdrowia; z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu 

(mechanizm zapobiegający podwójnemu finansowaniu świadczeń u danego uczestnika 

programu, np. oświadczenie pacjenta). 

8. W przypadku większego zainteresowania udziałem w Projekcie, niż przewidziana w nim pula 

miejsc, przy wyborze kandydatów decydować będzie kolejność złożonych formularzy 

rekrutacyjnych; 

9. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje odwołanie. 

10. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Komisję Rekrutacyjną. 

11. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. Żaden z kandydatów nie 

będzie dyskryminowany ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną. 

 

§ 5 Rodzaj wsparcia oferowanego w ramach Projektu 

1. W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie: 

1) Pierwsza konsultacja psychiatryczna realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

psychiatrii; 

2) Pierwsza konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa będącego specjalistą 

terapii uzależnień lub posiadającego doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi; 

3) Indywidualne spotkania terapeutyczne realizowane przez osobę posiadającą certyfikat 

specjalisty psychoterapii uzależnień; 

4) Spotkanie terapeutyczne pacjentów oraz członków ich rodzin; 

5) Indywidualne konsultacje specjalistyczne z doradcą zawodowym; 

6) Zaawansowany trening umiejętności społecznych realizowany przez psychologa będącego 

specjalistą terapii uzależnień lub posiadającego doświadczenie w pracy z pacjentami 

uzależnionymi (4 spotkania grupowe); 

7) Trening rozwiązywania problemów realizowany przez psychologa będącego specjalistą 

terapii uzależnień lub posiadającego doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi 

(4 spotkania grupowe); 

8) Wybrane zajęcia warsztatowe (8 spotkań grupowych); 

9) Warsztaty relaksacyjne realizowane przez psychologa (10 spotkań grupowych); 

10) Działania edukacyjne zaplanowane obligatoryjnie w odniesieniu do każdego z uczestników 

oraz członka rodziny; 

11) Edukacja zdrowotna członków rodzin; 
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12) Druga konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa będącego specjalistą 

psychoterapii uzależnień lub posiadającego doświadczenie w pracy z uzależnieniami po 2 

miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji; 

13) Kontrolna konsultacja psychiatryczna realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

psychiatrii po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego 

planu rehabilitacji; 

14) Konsultacje telefoniczne, które będą odbywały się według indywidualnych potrzeb i 

ustaleń pacjenta z psychologiem (wsparcie o którym mowa będzie zapewnione 

uczestnikowi projektu, w chwili gdy zaistnieje taka potrzeba). 

15) Zwrot kosztów dojazdu – maksymalnie 315 zł, po zakończeniu wsparcia.  

Wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu priorytetowo będzie przyznawane osobom 

niepełnosprawnym. Otrzymanie zwrotu będzie możliwe na podstawie okazania 

zakupionego wykorzystanego biletu (biletów). Możliwość przyznania zwrotu kosztów 

dojazdu będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji 

Uczestnika Projektu. Zgodnie z Taryfikatorem zwrot kosztów dojazdów kwalifikowalny jest 

do wysokości kosztu biletów komunikacji miejskiej, biletów 2 klasy w regionalnym 

transporcie kolejowym; 

2. W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie szkoleniowe dla pracowników Beneficjenta. 

§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie przed pierwszym 

wyznaczonym terminem wsparcia, informując o tym telefonicznie, pisemnie bądź osobiście 

pracowników Projektu. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki opisanej w pkt. 1, organizator kwalifikuje do Projektu 

osobę z listy rezerwowej. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrekcję jednostki. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie  

w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, zmiany 

ewaluacyjne wynikające z realizacji projektu, a także w przypadku pisemnego zlecenia 

wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli 

realizacji Projektu. Zmiany w regulaminie są również możliwe na wniosek Instytucji Zarządzającej 

RPO WSL 2014 – 2020. 

3. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. 

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 Uczestnikom/czkom nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Projektodawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

Załączniki: 
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1) Formularz rekrutacyjny dla Uczestników Projektu – Załącznik 1a 

2) Formularz rekrutacyjny dla Kadry Medycznej – Załącznik 1b 

3) Formularz trwałości – Załącznik 1c 

4) Oświadczenie uczestnika projektu – Załącznik 2 

5) Umowa wsparcia projektowego – Załącznik 3 

6) Potwierdzenie otrzymanego wsparcia – Załącznik 4 

7) Oświadczenie o znajomości polityki równości szans i niedyskryminacji – Załącznik 5 

8) Karta weryfikacji – Załącznik 6 

9) Wzór druku US-7 o wydanie przez ZUS zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej 

lub biernej zawodowo (przykładowo wypełniony) – załącznik nr 7 

10) Wzór zaświadczenia ZUS – załącznik nr 8. 
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FORMULARZ REKRUTACYJNY 
Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi 

spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim” 

Nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-039H/19 

Lp.  Nazwa Dane Kandydata/ki 

I Dane podstawowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Płeć1  Kobieta       Mężczyzna 

PESEL            

Wykształcenie2 

 brak 

 podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej) 

 gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej) 

 ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

średniej - wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 

 pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 

kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym) 

 wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

II 
Adres 

zamieszkania3 

Ulica  

Nr domu/nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

 
1 Należy zaznaczyć właściwy  
2 Należy zaznacz właściwy  
3 Zgodnie z Rozdział II Art. 25. Kodeksy Cywilnego  „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu”. 
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Województwo  

III Dane kontaktowe 

Telefon stacjonarny lub 

komórkowy 

 

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

 

Adres do korespondencji 

(jeżeli jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

IV 

Status – Uczestnika/-czki TAK NIE 

KOBIETY Jestem osobą w grupie wiekowej 18 -59 
(dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w 

ramach projektu) 

  

MĘŻCZYŹNI - Jestem osobą w grupie wiekowej 18 – 

64 
(dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w 

ramach projektu) 

  

Jestem osobą z rozpoznaniem w wywiadzie 

zaburzeń psychicznych i zachowania 

spowodowanych używaniem alkoholu (zespół 

uzależnienia; F10.2), substancji uspokajających i 

nasennych (zespół uzależnienia; F.13.2) oraz wielu 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 

(zespół uzależnienia; F19.2) oraz zakończyłem 

podstawowy cykl leczenia uzależnienia od 

substancji psychoaktywnej 
(należy okazać dokumentację medyczną) 

  

Oświadczam, że aktywnie nie zażywam substancji 

psychoaktywnych (kryterium wyłączeniu z udziału w 

projekcie) 

  

Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań 

zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń 

rehabilitacji zaplanowanych w programie, np. 

ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia 

psychotyczne, upośledzenie umysłowe. 
(kryterium wyłączeniu z udziału w projekcie) 

  

Oświadczam, że nie korzystam ze świadczeń 

rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub 

Ministerstwo Zdrowia; z powodu ww. jednostek 

chorobowych w momencie zgłoszenia się do 

Programu (mechanizm zapobiegający podwójnemu 

finansowaniu świadczeń u danego uczestnika 

programu, np. oświadczenie pacjenta). 
(kryterium wyłączeniu z udziału w projekcie) 
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Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby nie 

zostało wydane oświadczenie o trwałej 

niezdolności do pracy 

  

Nie biorę udziału w innym analogicznym projekcie 

finansowanym z EFS u innego Beneficjenta. 

  

Jestem osobą z niepełnosprawnościami 
(przysługuje prawo do odmowy podania informacji) 

  

Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, osobą obcego pochodzenia 
(przysługuje prawo do odmowy podania informacji) 

  

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

  

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej 
(przysługuje prawo do odmowy podania informacji) 

  

V 
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia 

do projektu  
(proszę zaznaczyć właściwe pole) 

[ ] osoba pracująca – jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższe pola: 

Miejsce Pracy 

………………………………………………………………………………….. 

Zawód 

……………………………………………………………………………………………… 

[ ] osoba bierna zawodowo – jeżeli dotyczy należy wypełnić 

poniższe pola: 

Osoba ucząca się  - TAK / NIE 

Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu - TAK / NIE 

Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, 

w której skorzystano ze wsparcia ………………….. 

[ ] osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – 

jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższe pola: 

Osoba długotrwale bezrobotna  - TAK / NIE 

Inne - TAK / NIE 

[ ] osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

– jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższe pola: 

Osoba długotrwale bezrobotna  - TAK / NIE 

Inne - TAK / NIE 

VI 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia 

do projektu  
(dotyczy osób bezrobotnych – zaznaczenie pola warunkuje 

możliwość uczestnictwa w projekcie ) 

[ ] deklaruję gotowość do podjęcia zatrudnienia 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

 

……………………………………………………… 

DATA I CZYTELNY PODPIS  
UCZESTNIKA PROJEKTU 
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FORMULARZ REKRUTACYJNY (kadra medyczna) 
Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi 

spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim” 

Nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-039H/19 

Lp.  Nazwa Dane Kandydata/ki 

I Dane podstawowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Płeć1  Kobieta       Mężczyzna 

PESEL            

II 
Adres 

zamieszkania2 

Ulica  

Nr domu/nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

III Dane kontaktowe 

Telefon stacjonarny lub 

komórkowy 

 

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

 

Adres do korespondencji 

(jeżeli jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

IV 

Status – Uczestnika/-czki TAK NIE 

Nie biorę udziału w innym analogicznym projekcie 

finansowanym z EFS u innego Beneficjenta. 

  

 
1 Należy zaznaczyć właściwy  
2 Zgodnie z Rozdział II Art. 25. Kodeksy Cywilnego  „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu”. 
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Jestem osobą z niepełnosprawnościami 
(przysługuje prawo do odmowy podania informacji) 

  

Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, osobą obcego pochodzenia 
(przysługuje prawo do odmowy podania informacji) 

  

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

  

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej 
(przysługuje prawo do odmowy podania informacji) 

  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

……………………………………………………… 

DATA I CZYTELNY PODPIS  
UCZESTNIKA PROJEKTU 
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FORMULARZ TRWAŁOŚCI 
Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi 

spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim” 

Nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-039H/19 

Lp.  Nazwa Dane Kandydata/ki 

I Dane podstawowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Płeć1  Kobieta       Mężczyzna 

PESEL            

II Status – Uczestnika/-czki TAK NIE 

III 
Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału 

w projekcie  
(należy wypełnić na zakończenie udziału w projekcie) 

[ ] osoba kontynuuje zatrudnienie 

[ ] osoba nabyła kompetencje 

[ ] osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału 

w projekcie 

[ ] osoba podjęła kształcenie lub szkolenie 

[ ] osoba podjęła pracę / rozpoczęła prowadzenie działalności na 

własny rachunek 

[ ] osoba poszukująca pracy 

[ ] osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem / 

wychowaniem dziecka 

[ ] osoba pracująca / prowadząca działalność na własny rachunek po 

przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka 

[ ] osoba uzyskała kwalifikacje  

[ ] sytuacja w trakcie monitorowania 

 

 

……………………………………………………… 

DATA I CZYTELNY PODPIS  
UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 
1 Należy zaznaczyć właściwy  
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

  

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego 

programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem 

alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim” - przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą 
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: 
bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych 
(inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu obsługi ww. projektu,  
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

• udzielenia wsparcia 

• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

• monitoringu 

• ewaluacji 

• kontroli 

• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

• sprawozdawczości 

• rozliczenia projektu 

• odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

• zachowania trwałości projektu 

• archiwizacji 

• badań i analiz. 

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: 
Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  

- WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA  
ul. Grunwaldzka 48 / 42-700 Lubliniec. 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym 
przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, ministrowi właściwemu do spraw 
rozwoju regionalnego, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi 
pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym 
uczestnikom postępowań administracyjnych. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia 
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów 
dotyczących archiwizacji dokumentów.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić 
usunięcia moich danych osobowych. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 
lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 
statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

 

 

……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu). 
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UMOWA WSPARCIA PROJEKTOWEGO NR ……. /RPO/8.3.2/2021 
 
w ramach projektu pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu 
rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz 
innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim” 
 
zawarta w ………………………………. w dniu ……………………………. 
 
pomiędzy:  
…………………………………….., NIP ………………………….., REGON ………………………. z siedzibą 
w ………………………………….,  

reprezentowaną przez: ……………………...  
zwaną w dalszej części umowy: „Organizatorem” 
 
 
a Panem/Panią ………………………………………,  
zamieszkałym w …………………...….. nr …… PESEL………………………… ,  

zwanym/ą w dalszej części umowy:  „Uczestnikiem Projektu”. 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Celem projektu jest w okresie jego realizacji tj. 01.09.2020- 28.02.2022 przywrócenie 

maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności 
zawodowej 30 mieszkańcom województwa śląskiego z rozpoznanymi zaburzeniami 
psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych, w tym 11 kobietom w wieku od 18 do 59 oraz 19 mężczyznom w wieku 
od 18 do 64 roku życia, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia 
zatrudnienia oraz wzrost kwalifikacji z zakresu nowoczesnych metod rehabilitacji zaburzeń 
psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych 3 przedstawicieli personelu medycznego świadczącego usługi medyczne, 
w tym 2 kobiet i 1 mężczyzny. 

2. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 8.3. 
Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej 
pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.  

3. Biuro Projektu zlokalizowane jest w siedzibie Organizatora tj. w Lublińcu, przy 
ul. Grunwaldzkiej 48, w Pawilonie G (parter). 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie. 

 
§ 2 

Formy wsparcia w projekcie 
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1. W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie: 

1) Pierwsza konsultacja psychiatryczna realizowana przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie psychiatrii; 

2) Pierwsza konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa będącego 
specjalistą terapii uzależnień lub posiadającego doświadczenie w pracy z pacjentami 
uzależnionymi; 

3) Indywidualne spotkania terapeutyczne realizowane przez osobę posiadającą 
certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień; 

4) Spotkanie terapeutyczne pacjentów oraz członków ich rodzin; 
5) Indywidualne konsultacje specjalistyczne z doradcą zawodowym; 
6) Zaawansowany trening umiejętności społecznych realizowany przez psychologa 

będącego specjalistą terapii uzależnień lub posiadającego doświadczenie w pracy 
z pacjentami uzależnionymi (4 spotkania grupowe); 

7) Trening rozwiązywania problemów realizowany przez psychologa będącego 
specjalistą terapii uzależnień lub posiadającego doświadczenie w pracy z pacjentami 
uzależnionymi (4 spotkania grupowe); 

8) Wybrane zajęcia warsztatowe (8 spotkań grupowych); 
9) Warsztaty relaksacyjne realizowane przez psychologa (10 spotkań grupowych); 
10) Działania edukacyjne zaplanowane obligatoryjnie w odniesieniu do każdego 

z uczestników oraz członka rodziny; 
11) Edukacja zdrowotna członków rodzin; 
12) Druga konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa będącego specjalistą 

psychoterapii uzależnień lub posiadającego doświadczenie w pracy z uzależnieniami 
po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu 
rehabilitacji; 

13) Kontrolna konsultacja psychiatryczna realizowana przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie psychiatrii po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz 
indywidualnego planu rehabilitacji; 

14) Konsultacje telefoniczne, które będą odbywały się według indywidualnych potrzeb 
i ustaleń pacjenta z psychologiem (wsparcie o którym mowa będzie zapewnione 
uczestnikowi projektu, w chwili gdy zaistnieje taka potrzeba). 

15) Zwrot kosztów dojazdu – maksymalnie 315 zł, po zakończeniu wsparcia.  

Wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu priorytetowo będzie przyznawane osobom 
niepełnosprawnym. Otrzymanie zwrotu będzie możliwe na podstawie okazania 
zakupionego wykorzystanego biletu (biletów). Możliwość przyznania zwrotu kosztów 
dojazdu będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji 
Uczestnika Projektu. Zgodnie z Taryfikatorem zwrot kosztów dojazdów kwalifikowalny jest 
do wysokości kosztu biletów komunikacji miejskiej, biletów 2 klasy w regionalnym 
transporcie kolejowym; 

2. Warunki udziału w projekcie w tym usprawiedliwiania nieobecności, zakończenia udziału 
oraz rezygnacji Uczestnika Projektu szczegółowo określono w Regulamin rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie, z którym Uczestnik zapoznał się przystępując do Programu. 
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3. Wszelkie formy wsparcia w ramach projektu odbywają się w terminach indywidualnie 
ustalanych przez Organizatora z Uczestnikami Projektu, Organizatora zastrzega sobie 
możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych form wsparcia. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich wymaganych w trakcie 
trwania projektu dokumentów. 

5. W przypadku uczestnika z niepełnosprawnościami Realizator ustali zakres dodatkowych 
usprawnień niezbędnych do uczestnictwa w przewidzianych w projekcie formach wsparcia. 

 
§ 3 

Istotne postanowienia umowne 
 

W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu w trakcie trwania projektu jest on zobowiązany 
do zwrotu opłat Organizatorowi w zakresie udzielonego w ramach projektu wsparcia,  
w wysokości zgodnej z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

projektu w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
RPO WŚL 2014-2020. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych. 

2. Spory wynikłe na tle obowiązywania  niniejszej Umowy strony będą starały się rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora. 

3. Umowa obowiązuje przez cały okres realizacji projektu do zakończenia ostatniej formy 
wsparcia projektowego. 

4. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 
 
 
 ……………………………………     ……………………………………. 
  Organizator            Uczestnik Projektu 
 
 
Załączniki: 

• Cennik świadczeń medycznych w ramach projektu. 



Załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa w projekcie 

 
 

Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych 

w województwie śląskim” 

Nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-039H/19 

 

Cennik świadczeń medycznych w ramach projektu: 

• Konsultacja lekarza psychiatry kwalifikująca do Programu 130,00 zł; 

• Konsultacja psychologiczna 100,00 zł; 

• Indywidualne spotkanie terapeutyczne 105,00 zł; 

• Spotkanie terapeutyczne pacjentów oraz członków ich rodzin 150,00 zł; 

• Indywidualna konsultacja specjalistyczna z doradcą zawodowym 110,00 zł; 

• Uczestnictwo jednego pacjenta w zaawansowanym treningu umiejętności społecznych 

realizowanym przez psychologa (4 spotkania) 168,00 zł; 

• Uczestnictwo jednego pacjenta w treningu rozwiązywania problemów realizowanym przez 

psychologa (4 spotkania) 168,00 zł; 

• Uczestnictwo jednego pacjenta w zajęciach warsztatowych (1 spotkanie – warsztat kulinarny, 

kinezyterapii lub arteterapii) 40,00 zł; 

• Uczestnictwo jednego pacjenta w warsztacie relaksacyjnym (1 spotkanie) 13,00 zł; 

• Uczestnictwo jednego pacjenta w działaniach edukacyjnych realizowanych przez instruktora 

terapii uzależnień lub specjalistę terapii uzależnień 20,00 zł; 

• Uczestnictwo jednego członka rodziny w edukacji zdrowotnej realizowanej przez instruktora 

terapii uzależnień lub specjalistę terapii uzależnień 20,00 zł; 

• Kontrolna wizyta lekarska 105,00 zł. 
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POTWIERDZENIE OTRZYMANEGO WSPARCIA 

 

Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych  

w województwie śląskim” 

Nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-039H/19 

 

Imię i nazwisko uczestnika projektu: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj udzielonego wsparcia Podpis pacjenta Podpis osoby 
udzielającej wsparcia 

Data 

Pierwsza konsultacja 
psychiatryczna realizowana 
przez lekarza specjalistę w 
dziedzinie psychiatrii 

   

1    

Pierwsza konsultacja 
psychologiczna realizowana 
przez psychologa będącego 
specjalistą terapii uzależnień 
lub posiadającego 
doświadczenie w pracy z 
pacjentami uzależnionymi 

   

1    

Indywidualne spotkania 
terapeutyczne realizowane 
przez osobę posiadającą 
certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzależnień 

   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Spotkania terapeutyczne 
pacjentów oraz członków ich 
rodzin 

   

1    

2    

3    

Indywidualne konsultacje 
specjalistyczne z doradcą 
zawodowym obejmujące 2 
spotkania trwające do 45 
minut 

   

1    

2    
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Zaawansowany trening 
umiejętności społecznych 

   

1    

2    

3    

4    

Trening rozwiązywania 
problemów 

   

1    

2    

3    

4    

Zajęcia warsztatowe    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Warsztat relaksacyjny    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Działania edukacyjne    

1    

Druga konsultacja 
psychologiczna 

   

1    

Kontrolna konsultacja 
psychiatryczna 

   

1    

Zwrot kosztów dojazdu (9% 
uczestników) 
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Lubliniec, dn. ………….. r. 

 

Oświadczenie o znajomości polityki równości szans i niedyskryminacji 

 

dotyczy projektu: Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji 

osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych w województwie śląskim” 

 

Oświadczam, że znam i stosuję w działaniach projektowych politykę równości szans kobiet i mężczyzn 

oraz niedyskryminacji.  

 



Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

KARTA WERYFIKACJI  
Projekt pn. „Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych 

w województwie śląskim” 

Nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-039H/19 

 

Kryteria obowiązkowe dla wszystkich Uczestników/czek: 

 

Imię i nazwisko Pacjenta ……………………………………………………………………..……….. 

PESEL ……………………………………………………………… wiek …………………….. 

Nazwa kryterium Kryterium spełnione 
(tak / nie) 

Osoba z rozpoznaniem w wywiadzie zaburzeń psychicznych i zachowania 
spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia; F10.2), substancji 
uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia; F.13.2) oraz wielu 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia; F19.2) 
oraz zakończyłem podstawowy cykl leczenia uzależnienia od substancji 
psychoaktywnej 

 

Brak przeciwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji 
zaplanowanych w programie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, 
zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe. 

 

 

Wynik oceny formalnej (spełnia / nie spełnia*) 

W oparciu o przeprowadzoną procedurę rekrutacyjną Uczestnik / Uczestniczka* został/-a* 

zakwalifikowana / -y / niezakwalifikowana / -y * do udziału w projekcie. 

 

 

……………………………………………………… 

DATA I CZYTELNY PODPIS  
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WNIOSEK  O  WYDANIE 

ZAŚWIADCZENIA✖ INFORMACJI

Z  KONTA  OSOBY  UBEZPIECZONEJ 

Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebne Ci są informacje z Twojego konta w ZUS.  

Zaznacz zaświadczenie, jeżeli inny urząd wymaga potwierdzenia danych z Twojego konta w ZUS lub zaznacz informacja, 

jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie dane masz na swoim koncie w ZUS. 

Otrzymasz od nas zaświadczenie lub informację na ten temat. 

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)  

4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie 

   

Twoje dane 

PESEL 

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość

Imię

Nazwisko

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Nazwa państwa

Numer telefonu

AA

Jan

Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu

Nowak

Nieznana

1 Numer lokalu 1

00-900 WarszawaMiejscowość

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

123 123 123

Jakie dane chcesz otrzymać 

o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym 

o przerwach w opłacaniu składek 

o podstawach wymiaru składek 

o zgłoszeniu przez pracodawcę informacji o wykonywaniu pracy 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i okresach 

pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

w zakresie danych o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym 

(OFE)

Podaj numer telefonu – to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie



Zakład Ubezpieczeń Społecznych w internecie – www.zus.pl Strona 2 z 2

US-7

o składkach przekazanych do OFE za okres

  

✖ w innej (opisz poniżej)

Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z 

tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wskaż okres lub płatnika składek:  

za okres

Jeśli nie wskażesz okresu, weźmiemy pod uwagę wszystkie okresy

u wskazanego poniżej płatnika składek (np. pracodawcy) 

Jeśli nie wskażesz płatnika składek, będziemy brać pod uwagę wszystkich Twoich płatników
 

Uzasadnienie wniosku

W związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

który skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezbędne jest potwierdzenie mojego statusu 

jako osoby niepracującej w dniu wydawania zaświadczenia. 

Wskaż, do jakich celów potrzebujesz zaświadczenie z Twojego konta, np. musisz je przedstawić w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Sposób odbioru odpowiedzi

w placówce ZUS (osobiście lub 

przez osobę upoważnioną)

pocztą na adres wskazany 

we wniosku✖
na moim koncie na Platformie 

Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Data 0 1 0 1 2 0 2 1

 dd      /      mm     /               rrrr Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie 

internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w…………………………. 

……………………………….. 
Miejscowość i data 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadcza, że Pan/Pani………………………………………………………….. 

PESEL…………………………….. na dzień wystawienia zaświadczenia1: 

a) nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułów, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych2, 

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik i jednocześnie w okresie 

do ………………… przebywał/a na urlopie wychowawczym (według raportów rozliczeniowych 

z ostatniego okresu, za który płatnik składek miał obowiązek przekazania dokumentów do 

ZUS), 

c) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia ………………………….3z tytułu 

………………………..4  

Cel wydania zaświadczenia: potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej/biernej zawodowo w 

związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie współfinansowanym ze środków EFS. 

 

 

 
1 Należy wskazać jednoznacznie tylko jeden podpunkt poprzez skreślenie pozostałych. 
2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.)  
3 Należy wypełnić wyłącznie w przypadku, jeżeli istnieje aktualny tytuł do ubezpieczeń społecznych wskazany w  
art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
4 Należy wskazać jeden z tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Podpunktu c) nie należy wypełniać jeżeli został 
wypełniony podpunkt b)  


