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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI 

VII” 

 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Arteterapia drogą do twórczej integracji VII” 

współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Projekt realizowany jest przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, z siedzibą w Koninie. 

3. Okres realizacji Projektu od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 
§ 2 Założenia Projektu 

1. Celem Projektu jest podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi (w tym szczególnie 

integracji społecznej, zaradności życiowej oraz twórczości) poprzez zorganizowanie 13 warsztatów 

arteterapeutycznych (terapia poprzez sztukę) skierowanych do grupy 190 opiekunów, terapeutów, 

wolontariuszy oraz opiekunów faktycznych osób zależnych pochodzących z całej Polski. 

2. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują warsztaty arteterapeutyczne w 9 blokach tematycznych: 

ABC arteterapii, hortiterapia, choreoterapia, biblioterapia, plastykoterapia, warsztaty rozwojowe 

(dramowe), teatroterapia, skulpturoterapia oraz zabawoterapia. 

3. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w Koninie, w województwie wielkopolskim. 

 
 

§ 3 Uczestnicy Projektu 

1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnościami: terapeuci, 

opiekunowie, wolontariusze, z takich instytucji jak: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii 

zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej itp. W warsztatach z 

zabawoterapii wezmą udział opiekunowie faktyczni osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 lat, np. 

ich rodzice. 

2. W ramach Projektu zorganizowanych zostanie 13 warsztatów w grupach ok. 15 osobowych (w przypadku 

warsztatów z zabawoterapii grupa będzie liczyć ok. 10 osób). 

3. Każdy uczestnik Projektu może wziąć udział w jednym wybranym warsztacie, w wybranym przez siebie 

terminie. 

 
 

§ 4 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Koordynator Projektu. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: 09.05.2022 r. – 31.08.2022 r. lub do wyczerpania miejsc. 
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3. Do rekrutacji może przystąpić każda osoba spełniająca wymagania z §3 pkt. 1. niniejszego Regulaminu. 

4. Rekrutacja może zakończyć się wcześniej niż w wymienionym w §4 pkt. 2 terminie, jeżeli zostanie 

zebranych 30 zgłoszeń na każdy termin z każdego bloku tematycznego. 

5. W przypadku wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, informacja zostanie podana na stronie Fundacji im. 

Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ: http://podajdalej.org.pl. 

6. O zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz opisana w zgłoszeniu 

motywacja (według karty oceny). W procesie rekrutacyjnym będzie rozpatrywanych pierwszych 30 

zgłoszeń na każdy termin z każdego bloku tematycznego. 

7. Z nadesłanych 30 zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna (w składzie: Koordynator Projektu, dwóch 

wolontariuszy) wybierze po ok. 10-15 zgłoszeń (w zależności od przewidzianej liczebności grupy na dany 

warsztat) uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie – Lista Główna. 

8. Przy ocenie nadesłanych zgłoszeń będzie brana pod uwagę motywacja, jaką kierują się potencjalni 

uczestnicy Projektu. 

9. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane mailowo/telefonicznie o pozytywnym 

wyniku rekrutacji w przeciągu 7 dni roboczych od zakończenia rekrutacji. 

10. Osoby, które nie znajdą się na Liście Głównej, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku, 

gdy zakwalifikowany uczestnik zgłosi niemożność przyjazdu, zostanie poinformowana pierwsza osoba z 

listy rezerwowej. 

 

 

§ 5 Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

1. Każdy z uczestników Projektu: 

a) weźmie udział w zajęciach gwarantowanych przez Projekt, 

b) otrzyma materiały warsztatowe, 

c) otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztatach Projektu, 

d) otrzyma nocleg oraz wyżywienie w czasie warsztatu (w przypadku zajęć stacjonarnych). 

2. Każdy uczestnik Projektu ma obowiązek: 

a) złożyć niezbędne dokumenty potwierdzające uczestnictwo w Projekcie, uczestniczyć w 100% 

godzin na warsztatach, 

b) wpłacić na konto Fundacji PODAJ DALEJ opłatę w wysokości 150,00 zł w terminie do 14 dni przed 

planowaną datą warsztatu, 

c) wypełnić ankiety oceniające oraz inne dokumenty służące bezpośrednio monitoringowi, kontroli 

i ewaluacji Projektu, 

d) udzielić niezbędnych informacji związanych ze stanem zdrowia i stosować się do wszystkich 

zaleceń wydanych przez GIS (www.gis.gov.pl) w związku z pandemią koronawirusa. 

3.  Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się o zwrot kosztów dojazdu na warsztaty. Zwrot dokonywany jest na 

podstawie biletów/kilometrówki do kwoty 100 zł na każdego uczestnika. 

http://podajdalej.org.pl/
http://www.gis.gov.pl/
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§ 6 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona 

koordynatorowi Projektu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów telefonicznie oraz na 

piśmie (e-mail: arte@podajdalej.org.pl). 

2. W przypadku dostarczenia rezygnacji opisanej w pkt. 1 po terminie, uczestnik zostanie obciążony 

kosztami warsztatów w wysokości 1200 zł. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu z listy osób biorących udział w 

warsztatach realizowanych w ramach Projektu w przypadku niedopełnienia formalności. 

 

§ 7 Zasady monitoringu i kontroli 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat udziału w Projekcie osobom 

zaangażowanym w realizację, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do 

przeprowadzania kontroli Projektu. 

 

 
§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Realizator Projektu ma prawo odwołać warsztaty z przyczyn zagrażających bezpieczeństwu uczestników 

i/ lub wynikających z zaleceń GIS, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników w trybie 

natychmiastowym drogą telefoniczną lub mailową. 

5. Dane uczestników Projektu będą przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną na 

stronie: http://podajdalej.nowybip.pl/rejestry 

mailto:arte@podajdalej.org.pl
http://podajdalej.nowybip.pl/rejestry
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