REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW

do projektu „PRO SALUTAE” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jędrzejowie w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi” edycja 2018r.
I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa zasady naboru uczestników do działań podejmowanych w ramach projektu
gminy Jędrzejów „PRO SALUTAE” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów w ramach Programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2018r.

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem miasto i gminę Jędrzejów.
3. Korzystanie z działań realizowanych w ramach projektu jest bezpłatne.
4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie,
ul. 11 Listopada 113b, pokój 22 (na I piętrze). Informacje dot. projektu ukazywać się będą
w siedzibie Ośrodka na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.opsjedrzejow.pl

II. Warunki korzystania z usług:
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2. Formy warsztatowe przeznaczone są dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jędrzejowie korzystający ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Samopomocy „Kotwica”.

3. Z poradnictwa w Punkcie Pomocy Kryzysowej mogą skorzystać

osoby w kryzysie
emocjonalnym oraz członkowie rodzin, w których występuje problem natury psychicznej.

4. Spotkania o charakterze superwizyjnym przeznaczone są dla pracowników Działu Usług
Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

III.

Zasady rekrutacji:

1.

Punkt Pomocy Kryzysowej ma być formą otwartą, dostępną,
dającą poczucie anonimowości . W związku z tym nie będzie prowadzona typowa
rekrutacja.
Z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w ramach Punktu mogą korzystać osoby,
których problem natury psychicznej dotyczy osobiście lub osoby, które problem ten mają
w rodzinie. Jedynym kryterium jest fakt zamieszkiwania na terenie gminy Jędrzejów, co
będzie weryfikowane na podstawie adresu zamieszkania. Tak więc podanie adresu
zamieszkania będzie niezbędne, natomiast podanie tożsamości nie jest warunkiem

koniecznym do udzielenia porady – jest dobrowolne.
Prowadzona będzie systematycznie akcja informująca o działalności Punktu. Docieranie
do potencjalnych korzystających z poradnictwa odbywać się będzie wielotorowo:
- poprzez informacje umieszczane na stronie internetowej Ośrodka: www.opsjedrzejow.pl
- na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w innych miejscach użyteczności publicznej ( w tym m.in. w Poradniach Zdrowia
Psychicznego, w Przychodniach Rejonowych, w Urzędzie Miasta ),
- wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez rejonowych pracowników
socjalnych.
Akcja informacyjna będzie prowadzona w sposób ciągły w czasie funkcjonowania
Punktu w terminie czerwiec 2018r.– grudzień 2018r.

2. Warsztaty przeznaczone są dla zamkniętej grupy 20 osób z zaburzeniami psychicznymi.
Rekrutacja będzie przeprowadzona wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jędrzejowie korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Samopomocy „Kotwica”.
Powstanie lista 20 osób zakwalifikowanych do warsztatów oraz kilkuosobowa lista
rezerwowa.
Adresatami warsztatów są osoby dorosłe, które :
a) są mieszkańcami miasta i gminy Jędrzejów – konieczne jest udostępnienie jakiegoś
dokumentu zawierającego adres,
b) mają problemy ze zdrowiem psychicznym ( zaburzenia psychiczne) potwierdzone
dokumentem lekarskim (może to być zaświadczenie specjalisty psychiatry, karta
informacyjna z leczenia szpitalnego lub inne dokumenty o przebiegu leczenia ).
Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie, iż potencjalny uczestnik może zostać
poproszony o dostarczenie zaświadczenia lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do
udziału w zajęciach,
c) potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności społecznych przydatnych w życiu
codziennym,
d) wykazują chęci do nabycia nowych kompetencji – poziom motywacji może być
oceniany podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez koordynatora lub jego
asystenta ( w wyjątkowych sytuacjach do rozmowy może zostać zaproszony psycholog
z Punktu).

3. Uczestnik podpisuje zgłoszenie/deklarację , oświadczenie o udostępnieniu danych
osobowych i informacji dot. swojego stanu zdrowia do celów związanych z konkretnym
projektem oraz zgodę na udostępnienie wizerunku. W przypadku osób mających opiekuna
– podpisuje opiekun prawny.

4. Osoby wypełniające zgłoszenie mają prawo do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
5. O zakwalifikowaniu się do korzystania z warsztatów decyduje pracownik odpowiedzialny
za proces rekrutacji sprawujący nadzór nad zgodnością rekrutacji z niniejszym
regulaminem a nadzór nad nim sprawuje koordynator.

6. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej –
pokój nr 22.

IV. Monitoring i ewaluacja:
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania dokumentów na prośbę realizatorów
projektu.

2. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy otrzymają ankietę ewaluacyjną do
wypełnienia.

V.

Postanowienia końcowe:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia zaplecze techniczne i lokalowe, przystosowane do
potrzeb uczestników niezbędne do należytej realizacji projektu.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie
trwania projektu.

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej OPS oraz w siedzibie
Ośrodka.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 04.06.2018 r.

