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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 15/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z dnia 1.10.2021r. 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU  
 

PN. „ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W POWIECIE KĘPIŃSKIM I OSTRZESZOWSKIM” 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. 

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie 

Kępińskim i Ostrzeszowskim” (dalej „Projekt”) realizowanym w okresie od 1 września 2021 

roku do 30 czerwca 2023 roku.  

2. Projekt Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie 

Kępińskim i Ostrzeszowskim jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020.  

3. Liderem Projektu jest Powiat Kępiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, 

ul. Sienkiewicza 26, 63 – 600 Kępno (dalej „Lider”) we współpracy z MEDRA KASPRZYK 

– SMARDZ I WSPÓLNICY S.J. (dalej MEDRA) oraz Fundacją AKME (dalej AKME) 

zwani dalej „Realizatorzy Projektu”.  

4. 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 zamieszkują w 

rozumieniu KC na obszarze powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego , łącznie 230 osób. 

5. Wsparciem w projekcie objętych będzie także 80 osób z otoczenia 

Uczestników/Uczestniczek Projektu z zaburzeniami psychicznymi.  

6. Zadania Projektu realizowane będą przez specjalistów, będą to np. psychiatrzy, 

psycholodzy, neurolodzy czy psychoterapeuci, dietetycy, mediatorzy, pedagodzy i in. (dalej 

„Zespół Terapeutyczny”).  

7. Zgłoszenie oraz udział w Projekcie jest bezpłatny.  

8. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień (podpisanie 

Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Formularza zgłoszeniowego) jest równoznaczna z 

przystąpieniem do Projektu.  
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§ 2  

CELE I ZADANIA PROJEKTU 

 

1. Celem Projektu jest deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych, poprzez 

utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci oraz Młodzieży i 

objęcie kompleksowym wsparciem 230 osób do 18 roku życia  z zaburzeniami psychicznym 

wraz z 80 osobami z ich otoczenia. Projekt realizowany w terminie od 01.09.2021r. do 

30.06.2023 r. na terenie powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego. 

2. Celem utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (deinstytucjonalizacja) 

dla dzieci i młodzieży jest implementacja środowiskowego modelu opieki psychiatryczno-

psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży. Działanie to umożliwi mieszkańcom 

powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego 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.  

3. 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.  

4. Rodzaj i częstotliwość działań pomocowych dla każdego pacjenta będzie ustalany z 

rekomendacji Zespołu Terapeutycznego w oparciu o Indywidualny Plan Zdrowienia.  

5.  Cel Projektu 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.  

6. W ramach Projektu zaplanowano do realizacji trzy zadania:  

a) Zadanie 1 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – działania 

koordynacyjne, w ramach którego m.in. Zespół będzie realizował profilaktykę 

uniwersalną czyli edukację skierowaną do wszystkich osób w tym: dzieci, młodzieży, 

rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawców. Celem szkoleń edukacyjno – 

profilaktycznych będzie: promocja zdrowia psychicznego, kształtowanie nawyku 

dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętność tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu psychicznemu, wzmocnienie wiedzy uczestników o zaburzeniach 

psychicznych dzieci i młodzieży. 

Działania te będą polegały również na koordynacji współpracy miedzy instytucjami 

udzielającymi wsparcia, działania dotyczące profilaktyki (działania po stronie Lidera).  
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b) Zadanie 2 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – działania zdrowotne, w 

ramach którego będą realizowane: wizyty diagnostyczne (diagnoza psychologiczna i 

psychiatryczna), konsultacje psychologiczne z psychologiem, konsultacje psychiatryczne 

z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży, konsultacje neurologiczne z lekarzem 

neurologiem dziecięcym, terapię neurologopedyczną, psychoterapię indywidualną 

(poznawczo-behawioralną, integracyjną, psychodynamiczną), psychoterapię systemową 

(terapia rodzin), psychoterapię grupową, grupy wsparcia, treningi /warsztaty 

terapeutyczne dla dzieci i młodzieży; punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny (PZK); 

ambulatorium; oddział dzienny (działanie po stronie Partnera Projektu – MEDRA i 

AKME).  

c) Zadanie 3 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – działania środowiskowe, 

w ramach którego m.in. utworzone zostaną punkty realizujące terapię zajęciową w 

ramach pomocy środowiskowej (Kępno, Ostrzeszów), wspierającej proces leczenia (w 

strukturze ambulatorium). Zajęcia prowadzone będą również na rzecz uczestników 

projektu w ramach oddziału dziennego, zespołu mobilnego oraz dla otoczenia. Zespół 

pracować będzie z uczestnikami w ich naturalnym środowisku, oferujemy wizyty 

domowe. Współpracować będziemy z innymi podmiotami i organizacjami ochrony 

zdrowia psychicznego (OPS, asystenci rodziny, kuratorzy, Sąd Rodzinny, Poradnie 

Psychologiczno – Pedagogiczne, szkoły i in.). Oferować będziemy  wsparcie rodziny, 

opiekunów, nauczycieli i innych ważnych dla dziecka osób; terapie grupowe, warsztaty 

umiejętności społecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne. 

 

§ 3  

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 

1. 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).  

2. Rekrutacja do Projektu będzie poprzedzona również kampanią informacyjno-promocyjną nt. 

Projektu i jego działań, która przeprowadzona zostanie na terenie powiatu kępińskiego i 

ostrzeszowskiego. Informacje o Projekcie upowszechnione będą na plakatach 

zamieszczonych w miejscach ogólnodostępnych i ulotkach kolportowanych na terenie 

następujących placówek: poradnie zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno - 

pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

Informacje o Projekcie będą przekazywane w sposób przystępny dla odbiorców o różnych 

potrzebach. 
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3. 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. 

4. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.  

5. Uczestnictwo w Projekcie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).  

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:  

1) dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci 

obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki - kształcący się w szkołach 

ponadpodstawowych - do ich ukończenia z zaburzeniami psychicznymi określonymi 

rozpoznanymi chorobami według ICD-10 F.00-F99. z wyłączeniem  ostrych zatruć 

F.10.0, 

2) osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego) traktowanych jako osoby z niepełnosprawnością, 

3) osoby w kryzysie zdrowia psychicznego zgodnie z założeniami projektu w wieku do lat 

18, które zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze powiatów kępińskiego i 

ostrzeszowskiego  

4) otoczenie osób, o których mowa w us. 6 pkt 1-3 

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. 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 a która spełni kryteria formalne o których mowa w § 3 ust.6.  

10. Przystępując do Projektu zrekrutowana osoba podpisuje dokumenty rekrutacyjne 

stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu (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, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 42, 63-600 Kępno oraz na 

stronie Lidera: www.pcpr.kepno.pl  

11. Dokumenty rekrutacyjne stanowią:  

1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie; załącznik nr 1 

2) Formularz zgłoszeniowy uczestnika- załącznik nr 2 

3) Kwestionariusz dla rodziców – załącznik nr 3 
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4) Oświadczenie dot. braku równoległego korzystania z tych samych świadczeń – 

załącznik nr 4 

5) Oświadczenie uczestnika projektu  RODO- załącznik  nr 5 

12. W celu potwierdzenia  spełnienia kryteriów określonych w § 3 ust. 6 osoba przystępująca 

do projektu zobowiązana jest do przedłożenia  jednego  z następujących dokumentów: 

1) zaświadczenia potwierdzającego leczenie psychiatryczne; 

2) wypis ze szpitala psychiatrycznego; 

3) orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności z kodem 

niepełnosprawności wskazującym na zaburzenia psychiczne; 

4) oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających 

do udziału w projekcie -  załącznik nr 6 

 

§ 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. 

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,  

-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 
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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 OPS i MGOPS, 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.  

 

§ 5 

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS 

 

1. Lider 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 Liderowi 

wszelkich przejawów dyskryminacji lub nierównego traktowania.  

4. Lider zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do 

zniwelowania ewentualnych przejawów dyskryminacji lub nierównego traktowania.  

 

§ 6  

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika/Uczestniczkę z udziału w Projekcie, 

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest do wskazania w chwili rezygnacji Liderowi 
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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: pcpr_kepno@kepno.com.pl lub na adres pocztowy Lidera: 

Powiat Kępiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26,                 

63-600 Kępno z dopiskiem: ”Uwagi do Regulaminu Projektu”.  

2. Lider 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 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie pod adresem www.pcpr.kepno.pl. 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibach i na stronach internetowych Realizatorów Projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

 

 

/-/ Zuzanna Puchalska 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

http://www.pcpr.kepno.pl/

