Tytuł projektu: Warszawski zintegrowany model wsparcia
środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
- testowanie i wdrażanie modelu
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zasady uczestnictwa w Projekcie
Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.
Czas udziału w projekcie rozpoczyna się od momentu zakwalifikowania Uczestnika i trwa do
zakończenia udziału, jednak nie dłużej niż do 31.08.2022.
3. W okresie udziału w Projekcie wymagane jest pozostawanie w kontakcie ze specjalistą ds.
monitoringu wsparcia oraz współpraca ze wskazanymi specjalistami.
4. Uczestnik Projektu uzyskuje numer telefonu do specjalisty ds. monitoringu wsparcia oraz wspólnie
ustalają zasady kontaktowania się.
5. Uczestnik przedstawia specjaliście ds. monitoringu wsparcia dotychczasową dokumentację
wsparcia, która będzie niezbędna przy wspólnym opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania
(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 specjalisty ds. monitoringu wsparcia w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby m.in. z podmiotami: leczącymi/ służby zdrowia, wspierającymi/pomocy
społecznej, zatrudnienia, systemem rodzinnym czy innymi (istotnymi z punktu widzenia interesu
danej osoby), w celu zapewnienia optymalnej opieki i koordynacji procesu wsparcia. Uczestnik ma
prawo do informacji odnośnie celu i udzielenia zgody w przypadku uznania zasadności takich
kontaktów.
7. Specjalistę ds. monitoringu wsparcia oraz pozostałych pracowników Projektu obowiązuje zasada
dyskrecji dotycząca informacji uzyskanych na temat Uczestnika.
8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z dalszego uczestnictwa w projekcie na każdym etapie jego
trwania. W takiej sytuacji jest zobowiązany do poinformowania o tym specjalisty ds. monitoringu
wsparcia, udziału w spotkaniu podsumowującym współpracę oraz wypełnienia stosownych
dokumentów zawierających przyczynę podjętej decyzji.
9. W przypadku przesłanek uniemożliwiających współpracę oraz sytuacji łamania Zasad uczestnictwa
w Projekcie, specjalista ds. monitoringu wsparcia może wypisać Uczestnika z Projektu na każdym
etapie współpracy. W takiej sytuacji sporządza pisemną informację o przyczynach podjętej decyzji.
10. Udział w projekcie jest bezpłatny.
1.
2.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo i stosowanie się do powyższych zasad uczestnictwa:
…………………………………………………………………………………………………………………...…..
(data, imię i nazwisko)

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

