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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola ” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Środowiskowe 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”.  

2. Projekt realizowany jest przez Szpital Wolski w Warszawie. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, 

Priorytet IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje 

społeczne. 

4. Okres realizacji Projektu: od 01.01.2021 roku do 30.06.2023 roku. 

5. Celem Projektu jest poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym dzieci i młodzieży 

(DiM) doświadczających zaburzeń psychicznych poprzez świadczenie usług medycznych 

i społecznych w ramach skalowania zdeinstytucjonalizowanego modelu Środowiskowego 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM) na terenie Dzielnicy Wola 

m.st. Warszawy.  

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 

dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”. 

2. Rejestracji medycznej – należy przez to rozumieć organizację umawiania wizyt u specjalistów: 

tel. 22 38 94 874 (czynna w godz. 7.00-20.00), 

3. Infolinii – należy przez to rozumieć telefoniczny kontakt pacjenta z zespołem specjalistów, 

przyjmowanie zgłoszeń, udzielenie porad: tel. 22 38 94 877 (czynna 24h/7 dni w tygodniu 

w godz. 8.00-20.00, w godzinach 20.00-8.00, święta i weekendy - dyżur pod telefonem), 

4. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć miejsce, w którym przechowywana jest 

dokumentacja Projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem administracyjnym 

Projektu: ul. Marcina Kasparzaka 17, 00-211 Warszawa, tel. 690 383 770, e-mail: 

akaliszewska@wolski.med.pl, godziny otwarcia: 8:00 – 15:00. 

mailto:akaliszewska@wolski.med.pl
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5. Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

6. DiM – dzieci i młodzież, 

7. ŚCZP DiM – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży, 

8. Kandydacie/Kandydatce do Projektu (dalej Kandydat)– należy przez to rozumieć DiM 

z zaburzeniami psychicznymi, których problemy będą rozwiązywane w ramach usług 

oferowanych w Projekcie, mieszkańców m.st. Warszawy, Dzielnicy Wola: 

a) dzieci poniżej 7 roku życia, 

b) DiM objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, którzy złożyli 

dokumenty rekrutacyjne. 

Działania projektowe skierowane będą także: 

a) pośrednio do rodzin/otoczenia DiM,  

b) do osób/podmiotów ukierunkowanych na poprawę zdrowia psychicznego DiM. 

9. Uczestniku/Uczestniczce Projektu (dalej Uczestnik) - należy przez to rozumieć osobę 

spełniającą kryteria uczestnictwa w Projekcie zapisane w §3 Regulaminu, wybrana 

w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście 

podstawowej, która ma prawo do udziału w Projekcie i podpisze dokumenty wymienione 

w §4 ust. 11. 

10. Rodzinie – należy przez to rozumieć osobę spokrewnioną (np. rodzice, dziadkowie, dzieci, 

rodzeństwo, małżonek), spowinowaconą (rodzina małżonka), a także inną osobę wspólnie 

zamieszkującą lub gospodarującą. 

11. Opiekunie (opiekun prawny) – należy przez to rozumieć osobę powołaną do ochrony 

interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (osoba 

całkowicie ubezwłasnowolniona). Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym 

swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu. 

12. Otoczeniu – należy przez to rozumieć osobę niebędącą rodziną, ani opiekunem, utrzymującą 

relacje lub/i jest bezpośrednio zaangażowana w opiekę nad DiM, tj. znajomy, przyjaciel, 

sąsiad, znajomi rodziny, pracownik socjalny, terapeuta, itp. 

13. Centrum Koordynacji – należy przez to rozumieć pierwszy poziom Środowiskowego Centrum 

Zdrowia Psychicznego DiM, którego celem jest nawiązanie współpracy z pacjentem 

i organizacja podjęcia adekwatnej interwencji. 

14. Zespole Pierwszego Kontaktu funkcjonujący w ramach Centrum Koordynacji – należy przez to 

rozumieć zespół składający się z case managera, terapeuty środowiskowego, psychiatry, 

specjalisty/doradcy, który przygotuje opinię na podstawie przeprowadzonego badania 
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własnego, analizy dokumentacji psychopedagogicznej i/lub medycznej potwierdzającej 

występowanie zaburzeń psychicznych u DiM oraz dokona kwalifikacji do udziału w Projekcie, 

15. Zespole Koordynacji Międzyinstytucjonalnej funkcjonujący w ramach Centrum Koordynacji – 

należy przez to rozumieć zespół składający się z koordynatorów/przedstawicieli z różnych 

sektorów: oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, który 

ma na celu zawiązanie formalnej współpracy medyczno-edukacyjno-społecznej. 

16. Poradni psychologicznej funkcjonującej w ramach struktury Ośrodka środowiskowej opieki 

psychologicznej i psychoterapeutycznej dla DiM - należy przez to rozmieć zespół 

diagnostyczny, zespół psychoterapeutyczny, zespół terapii środowiskowej DiM, w ramach 

której wsparciem zostaną objęci DiM z różnymi zaburzeniami którzy nie wymagają 

interwencji lekarza psychiatry. 

17. Poradni Zdrowia Psychicznego funkcjonującej w ramach struktury Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla DiM – należy przez to rozmieć zespół składający się z psychologa 

klinicznego, psychoterapeuty, pielęgniarki, psychiatry, w ramach której wsparciem zostaną 

objęci DiM wymagający interwencji psychiatrycznej, w tym farmakoterapii. 

18. Oddziale dziennym psychiatryczno-rehabilitacyjnym funkcjonującym w ramach struktury 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla DiM – należy przez to rozmieć oddział dla DiM którzy 

potrzebują kompleksowej i wieloaspektowej interwencji psychiatrycznej. Pobyt na oddziale 

trwać będzie maksymalnie 6 miesięcy, ok. 8 godzin dziennie. 

19. Hostelem funkcjonującej w ramach struktury Centrum Zdrowia Psychicznego dla DiM – 

należy przez to rozmieć całodobowy pobyt skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia 

będących w kryzysie psychicznym. W Projekcie zaplanowano dwa hostele. Pobyt w hostelu 

może trwać maksymalnie 3 miesiące (1 turnus) z możliwością przedłużenia, podczas którego 

DiM będą uczestniczyć w programie terapeutycznym opracowanym indywidualnie dla 

każdego DiM oraz w treningach usamodzielnienia. 

20. Komisji Kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie psycholog/koordynator 

hostelu, członkowie Zespołu Pierwszego Kontaktu, w tym case manager dokonujący 

kwalifikacji do pobytu w hostelu. 

21. Indywidualnym Planie Zdrowienia – należy przez to rozumieć plan realizowany przy udziale 

pacjenta i jego bliskich, z zastosowaniem podejścia Otwartego Dialogu, które włącza 

w proces zdrowienia rodzinę i sieć społeczną osoby doświadczającej kryzysu psychicznego. 

22. Otwartym Dialogu – należy przez to rozumieć podejście terapeutyczne skoncentrowane na 

sieci społecznej, którego głównym celem jest odnalezienie nowego zrozumienia poprzez 

dialog w czasie spotkań, w których od samego początku biorą udział wszystkie osoby 

zaangażowane w daną sytuację. 
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23. Profilaktykę zaburzeń psychicznych – należy przez to rozumieć działania mające na celu 

poprawę systemu opieki nad DiM chorującymi psychicznie (komplementarnie do leczenia 

i oparcia społecznego) oraz zapobieganie stygmatyzacji tych osób i ich rodzin poprzez 

działania związane z profilaktyką, edukacją i informacją. 

 

§ 3 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Kryteria formalne: 

a) W Projekcie mogą wziąć udział DiM, spełniające łącznie poniższe warunki: 

- są mieszkańcami dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 

- są osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych. 

b) W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe warunki: 

- dzieci poniżej 7 roku życia, 

- DiM objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia. 

c) Złożenie przez osobę pełnoletnią lub członka rodziny osoby niepełnoletniej (w przypadku 

osób ubezwłasnowolnionych przez rodzica/prawnego opiekuna) kompletnych 

i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Kryteria merytoryczne: 

a) Opinia Zespołu Pierwszego Kontaktu, 

b) Badanie (na podstawie ankiety i/lub rozmowy) poziomu motywacji do zmian w zakresie 

funkcjonowania życiowego (wysoka 15 pkt., średnia 10 pkt., niska 5 pkt.). 

3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie zobowiązana jest do: 

a) wypełnienia Formularza Kandydata Projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu),  

b) wypełnienia Ankiety motywacyjnej (załącznik nr 2 do Regulaminu) i/lub odbycia 

rozmowy rekrutacyjnej na temat motywacji do zmian w zakresie funkcjonowania 

życiowego.  

Formularz Kandydata Projektu musi być złożony w formie papierowej na etapie rekrutacji do 

Projektu, w Centrum Koordynacji. 

4. Weryfikacja formalna Formularzy Kandydatów Projektu, Ankiety motywacyjnej (jeżeli 

dotyczy), będzie dokonywana na bieżąco, w miarę ich napływu do Biura Projektu. Kandydat 

zostanie jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania telefonicznie wezwania. Nie uzupełnienie braków formalnych skutkować będzie 

odrzuceniem Formularza Kandydata Projektu na etapie weryfikacji formalnej i nie 

zakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji. 
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5. Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej (e-mail, fax) i za 

pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania dokumentów w formie elektronicznej po 

zakwalifikowaniu do Projektu, Uczestnik jest zobowiązany złożyć właściwe dokumenty 

w formie papierowej. 

6. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin, dostępne są w wersji papierowej 

w Centrum Koordynacji. Ponadto wyżej wymienione dokumenty udostępnione są w wersji 

elektronicznej, do pobrania ze strony internetowej Projektu: www.wolski.med.pl. 

7. Realizator Projektu zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie. 

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.  

 

§ 4. 

Nabór Uczestników 

1. Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020. 

2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie od dnia 01.06.2021 r. do dnia 

31.03.2023 r.; potrwa do czasu zakwalifikowania do Projektu 1 800 osób spełniających 

warunki uczestnictwa, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Realizator 

Projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia procedury rekrutacji w przypadku 

niezgłoszenia się 1 800 Kandydatów oraz prawo do zamknięcia/zawieszenia rekrutacji przed 

planowanym terminem jej zakończenia – w przypadku wcześniejszego zgłoszenia się 

w procesie rekrutacyjnym liczby osób spełniających warunki uczestnictwa w Projekcie, 

przekraczającej o 4% zaplanowaną liczbę Uczestników, tj. o 72 osoby. 

3. Rekrutacja podzielona zostanie na fazy: 

a) w 2021 r. - 600 osób,  

b) w 2022 r. - 1000 osób,  

c) w 2023 r. - 200 osób. 

Po każdej fazie naboru dokumenty rekrutacyjne poddane zostaną weryfikacji, następnie 

zostanie utworzona lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 

4. W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie: 

a) 1800 Uczestników Projektu, 
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b) 89 podmiotów z różnych sektorów ukierunkowanych na poprawę zdrowia psychicznego 

DiM: 

- oświaty (37 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 28 przedszkoli), 

- pomocy społecznej (OPS Wola), 

- ochrony zdrowia (15 przychodni zdrowia), 

- NGO (9 NGO pacjenckich). 

c) grupa Kandydatów rezerwowych z podziałem na płeć. 

5. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba, która spełnia warunki wymienione 

w § 3 ust. 1 oraz pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. 

6. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Realizatora Projektu na podstawie dokumentów 

rekrutacyjnych, o których mowa w § 3, ust. 4 i ust. 5 oraz składa się z następujących etapów: 

a) Etap I – weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych, to jest poprawności 

wypełnienia dokumentów, 

b) Etap II: weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych przez Zespół Pierwszego 

Kontaktu.  

c) Etap III: weryfikacja ankiety motywacyjnej (jeżeli dotyczy), przeprowadzenie 

i weryfikacja rozmów rekrutacyjnych (jeżeli dotyczy): badanie motywacji Kandydata do 

podjęcia zmian, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb, potencjału 

i możliwości Kandydata oraz jego rodziny do wzięcia udziału w Projekcie. Na podstawie 

analizy ankiety motywacyjnej i/lub rozmowy zostanie wydana decyzja pozytywna lub 

negatywna. 

Udział w rozmowie nie jest jednoznaczny z ostatecznym zakwalifikowaniem do udziału 

w Projekcie. 

d) Etap IV: zakwalifikowanie przez Zespół Pierwszego Kontaktu do udziału w Projekcie osób 

oraz utworzenie list podstawowych i listę rezerwową z podziałem na płeć.  

7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na brak miejsc, ale spełniające 

kryteria uczestnictwa, zostaną wpisane na listę rezerwową, z której rekrutowani będą kolejni 

Uczestnicy Projektu w przypadku rezygnacji lub skreślenia osoby z listy podstawowej. 

8. O zakwalifikowaniu do Projektu osoby kandydujące będą informowane osobiście, e-mailem 

lub telefonicznie – Realizator Projektu kontaktuje się z osobami wyrażającymi chęć  

uczestnictwa w Projekcie na podstawie danych kontaktowych zawartych w Formularzu 

Kandydata Projektu, takich jak numer telefonu komórkowego/telefonu stacjonarnego oraz 

e-mail. 

9. Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania Formularza Uczestnika 

Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu), Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik 4 do 
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Regulaminu), Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik 5 do Regulaminu) i niniejszego 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

10. W dniu podpisania ww. dokumentów Kandydat musi spełniać wszystkie kryteria uczestnictwa 

w Projekcie. 

11. W przypadku niezłożenia wymaganych w ust. 9 dokumentów, Kandydat zostaje skreślony 

z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, a jego miejsce zajmuje kolejny Kandydat z listy 

rezerwowej. 

12. W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w Projekcie, bądź wykreślenia z listy 

Uczestników Projektu, kolejni Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału 

w Projekcie, zgodnie z zajmowaną pozycją na liście. 

13. Dokumenty rekrutacyjne muszą być: 

a) wypełnione czytelnie; 

b) wypełnione w języku polskim i z uwzględnieniem dostępnych wzorców; 

c) podpisane własnoręcznie; 

d) kompletne. 

§ 5 

Działania Projektu 

W ramach Projektu zaplanowano następujące zadania: 

1. Centrum Koordynacji: 

a) Rejestracja medyczna: tel. 22 38 94 874 (czynna w godz. 7.00-20.00), 

b) Infolinia: tel. 22 38 94 877 (czynna 24h/7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00, w godzinach 

20.00-8.00, święta i weekendy - dyżur pod telefonem), 

c) Zespoły Pierwszego Kontaktu, 

d) Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej. 

2. Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla DiM: 

a) Poradnia Psychologiczna. 

3. Centrum Zdrowia Psychicznego: 

a) Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

b) Oddział dzienny psychiatryczno-rehabilitacyjny, 

c) Dwa hostele. 

4. Profilaktyka zaburzeń psychicznych (szkolenia/warsztaty/wykłady grupowe edukacyjno - 

profilaktyczne i konsultacje indywidualne): 

a) profilaktyka uniwersalna, 

b) profilaktyka selektywna, 

c) profilaktyka wskazująca. 
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§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego 

uczestnictwa w Projekcie, w tym w szczególności o terminach, miejscach i zasadach 

uczestnictwa w wybranych formach wsparcia przewidzianych, w Projekcie.  

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia, 

c) Wypełnienia i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do 

realizacji Projektu, 

d) Informowania Realizatora Projektu o ewentualnych zmianach istotnych danych 

osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, telefonu 

kontaktowego i adresu poczty elektronicznej, miejsca pobytu, nauki, czy zatrudnienia 

oraz niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w Projekcie. 

3. W okresie udziału w Projekcie Uczestnik Projektu winien jest pozostawać w kontakcie ze case 

managerem oraz współpracować ze wskazanymi specjalistami.  

4. Uczestnik Projektu otrzyma numer telefonu do case managera oraz wspólnie ustalą zasady 

kontaktowania się. 

5. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić case managerowi dotychczasową dokumentację 

wsparcia, która będzie niezbędna przy wspólnym opracowywaniu Indywidualnego Planu 

Zdrowienia (w tym orzeczenie o niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu renty ZUS, decyzje 

sądu, inne istotne z punktu widzenia planowanego procesu wsparcia). 

6. Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się case managera w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby m.in. z podmiotami: leczącymi/ ochrony zdrowia, wspierającymi/pomocy 

społecznej, zatrudnienia, systemem rodzinnym czy innymi (istotnymi z punktu widzenia 

interesu danej osoby), w celu zapewnienia optymalnej opieki i koordynacji procesu 

zdrowienia. Uczestnik ma prawo do informacji odnośnie  celu i udzielenia zgody w przypadku 

uznania zasadności takich kontaktów. 

7. Case managera oraz pozostałych pracowników Projektu obowiązuje zasada dyskrecji 

dotycząca informacji uzyskanych na temat Uczestnika. 

       

§ 7 

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w dowolnym momencie jego trwania.  
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2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia Formularza rezygnacji z udziału 

w Projekcie/wykluczenia/zakończenia udziału w Projekcie (załącznik 7 do Regulaminu), 

w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przesłanek powodujących 

konieczność rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w spotkaniu podsumowującym współpracę oraz 

wypełnienia stosownych dokumentów zawierających przyczynę podjętej decyzji.  

4. Uczestnik Projektu może zostać wykluczonym z udziału w Projekcie z powodu 

nieprzestrzegania zasad uczestnictwa w Projekcie, rażącego naruszenia zasad współżycia 

społecznego i nieprzestrzegania obowiązujących norm społecznych, w tym pod wpływem 

środków odurzających i psychoaktywnych, podania w dokumentach rekrutacyjnych 

nieprawdziwych danych i informacji. 

8. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje case manager. 

W takiej sytuacji sporządza on pisemną informację o przyczynach podjętej decyzji. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2021 r.  

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania 

zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Realizatora Projektu. 

4.   Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze 

zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej, warunków realizacji Projektu i innych 

dokumentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku 

rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator 

Projektu. 
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Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik numer 1: Formularz Kandydata Projektu. 

Załącznik numer 2: Ankieta motywacyjna. 

Załącznik numer 3: Formularz Uczestnika Projektu. 

Załącznik numer 4: Oświadczenie Uczestnika Projektu. 

Załącznik numer 5: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 

Załącznik numer 6: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie/wykluczenia/zakończenia udziału 

w Projekcie. 


