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§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

5.

Projekt „MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ AUTORYTET! - Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli” jest
realizowany przez Fundację Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT na podstawie umowy
DZ-II/ZP/3/W/2017, zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Projekt jest realizowany w okresie 04.09.2017 do 29.06.2018 na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Uczestnictwo w Projekcie jest dla Uczestników nieodpłatne.
Niniejszy regulamin określa:
a. cel i zakres działań,
b. warunki uczestnictwa w Projekcie,
c. procedury rekrutacji Uczestników Projektu,
d. uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu,
e. zasady monitoringu uczestnictwa w Projekcie,
f. zasady rezygnacji z udziału w Projekcie,
g. postanowienia końcowe.
Informacje dotyczące rekrutacji i realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
internetowej: www.proport.pl.
§2
Słownik pojęć użytych w Regulaminie

1. Projekt – zadanie publiczne pt. „MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ AUTORYTET! - Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne
Nauczycieli”
2. Organizator Projektu – Fundacja Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT
3. Uczestnik Projektu – Szkoła zakwalifikowana do udziału w Projekcie
4. Mentorzy – przedstawiciele Szkoły biorący bezpośredni udział w Projekcie
5. Koordynator Projektu z ramienia Szkoły – osoba zarządzająca Projektem z ramienia Szkoły
6. Zespół Projektu – koordynatorki Projektu

1.

2.

Celem ogólnym Projektu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego kadry pedagogicznej
wielkopolskich szkół, dzięki:
a. wprowadzenie idei aktywnej promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego kadry pedagogicznej:
Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli,
b. stworzenie sieci szkół odznaczonych certyfikatem: Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne
Nauczycieli,
c. rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
d. zapobieganie wypaleniu zawodowemu i zaburzeniom psychicznym kadry pedagogicznej.
Projekt obejmuje:
a. przeprowadzenie ankiety online, badającej zachowania oraz postawy wspierające i zagrażające
zdrowiu psychicznemu w szkołach biorących udział w projekcie,
b. wyłonienie szkolnych Mentorów w obszarze promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego,
c. udostępnienie 60 nauczycielom (po 4 nauczycieli/pedagogów/psychologów z każdej Szkoły)
specjalistycznych szkoleń e-learningowe, realizowanych za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego
proPORT (www.portaledukacyjny.proport.pl), zakończonego testem wiedzy,
d. przeprowadzenie grupowych coachingów dla Mentorów, mających na celu ukształtowanie postawy
i kompetencji prozdrowotnego stylu życia psychicznego Mentora, jako osoby wspierającej
i koordynującej działania wewnątrzszkolnej promocji zdrowia psychicznego,
e. wręczenie Mentorom Certyfikatu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli proPORT, potwierdzającego
ukończenie szkolenia i udział w coachingu,
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§3
Cel i zakres działań
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f.

3.

zaprojektowanie przez Mentorów czterech działań służących profilaktyce zdrowia psychicznego
kadry pedagogicznej w swoich Szkołach oraz wdrożenie dwóch z nich w trakcie trwania Projektu,
a dwóch pozostałych w ciągu roku po zakończeniu Projektu,
g. przeprowadzenie kampanii społecznej, której zadaniem będzie umocnienie przekazu
promowanego w ramach projektu: ZDROWY NAUCZYCIEL - ZDROWA SZKOŁA - ZDROWY UCZEŃ!,
h. przeprowadzenie konferencji dla uczestników Projektu, w której aktywny udział wezmą nauczyciele
szkół zaangażowanych w realizację Projektu oraz specjaliści od mentoringu i zdrowia psychicznego,
i. wręczenie Szkołom Certyfikatów: Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli.
Projekt zakłada uczestnictwo wszystkich Mentorów we wszystkich działaniach projektowych.
§4
Warunki uczestnictwa w Projekcie

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Do Projektu mogą przystąpić Szkoły:
a. spełniające kryterium lokalizacji - mieszczą się w obszarze województwa wielkopolskiego,
b. zaakceptują Projektu Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
Do projektu zakwalifikowane zostaną Szkoły, które w procesie rekrutacji spełnią wymogi formalne.
Ocenę spełnienia kryteriów formalnych dokonuje Zespół Projektu.
W przypadku liczby chętnych przekraczających liczbę miejsc przewidzianych w Projekcie, uwzględniana
będzie kolejność zgłoszeń.
Uczestnik Projektu, akceptując Regulamin, jednocześnie:
a. akceptuje idee zadania publicznego i jego założenia,
b. zobowiązuje się do przestrzegania Harmonogramu Projektu,
c. zobowiązuje się do wytypowania 4 przedstawicieli kadry pedagogicznej, w tym pedagoga
i/lub psychologa oraz 2 lub 3 nauczycieli, biorących bezpośredni udział w realizacji Projektu,
d. zobowiązuje się do wytypowania Koordynatora Projektu z ramienia Szkoły, kontaktującego się
z Zespołem Projektowym i sprawującego pieczę nad realizacją Projektu.
Akceptacja Regulaminu jest formą zawarcia umowy.

1.
2.

3.

4.

W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 15 Uczestników Projektu.
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a. wypełnienie
Formularza
zgłoszeniowego
uczestnictwa
w
Projekcie
na
stronie
www.portaledukacyjny.proport.pl,
b. weryfikacja kryteriów formalnych przez Zespół Projektu,
c. podjęcie decyzji przez Zespół Projektu o zakwalifikowaniu Uczestnika Projektu, zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
d. poinformowanie Uczestników Projektu o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie:
a. warunkiem zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
potwierdzającego spełnienie wymogów formalnych,
b. zgłoszenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu,
c. o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń,
d. o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Zespół Projektu poinformuje Uczestnika Projektu drogą
mailową lub telefoniczną w terminie najpóźniej do 30.11.2017.
Lista Uczestników rezerwowych:
a. spośród kandydatów zgłaszających chęć udziału w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc
nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa,
b. kandydaci z listy rezerwowej zostaną włączeni do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji
lub niespełnienia warunków przez Uczestników wcześniej zakwalifikowanych,
c. decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje Zespół
Projektu.
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§5
Procedury rekrutacji Uczestników Projektu
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§6
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.

2.

Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do bezpłatnego udziału we wszystkich działaniach realizowanych
w ramach Projektu.
Uczestnikowi Projektu przysługuje dostęp do 4 bezpłatnych szkoleń e-learningowych, zakończonych testem
wiedzy.
Uczestnikowi Projektu przysługuje udział w grupowych coachingach nauczycielskich (2h dla każdego
Mentora).
Uczestnikowi Projektu przysługuje udział w konferencji ewaluacyjnej, połączonej z prezentacją kampanii
społecznej.
Każdy Uczestnik Projektu ma prawo zgłaszania uwag dotyczących działań, w których uczestniczy.
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania zasad i warunków w nim określonych,
b. wypełnienia ankiety online przez min. 80% kadry pedagogicznej szkoły,
c. wyłonienia 4 osób spośród kadry pedagogicznej, w tym pedagoga i/lub psychologa i dwóch lub trzech
nauczycieli, którzy będą pełnić rolę Mentorów szkolnych w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia
psychicznego w swojej szkole,
d. uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin we wszystkich działaniach projektowych, realizowanych
na terenie swojej Szkoły oraz w miejscach wyznaczonych przez Zespół Projektu,
e. udziału w działaniach monitorujących.
Każdy Mentor zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie
www.portaledukacyjny.proport.pl.
Koordynator Projektu z ramienia Szkoły odpowiada za koordynację rejestracji pozostałych Mentorów
ze swojej Szkoły.
§7
Zasady monitoringu uczestnictwa w Projekcie
Dyrekcja Szkoły biorącej udział w Projekcie lub delegowany do tego Koordynator Projektu z ramienia Szkoły
zobowiązuje się do podpisywania dokumentów potwierdzających udział w zrealizowanych w Projekcie
działaniach.
Każdy Koordynator Projektu z ramienia Szkoły jest zobowiązany do przekazania Zespołowi Projektu
sprawozdania opisowo-fotograficznego z wszystkich czterech zrealizowanych w swoich szkołach działań,
służących profilaktyce zdrowia psychicznego kadry pedagogicznej.
§8
Administracja danych

1.

2.
3.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu jest Fundacja Instytut Psychologii
i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 68/21, 61–564 Poznań,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000474572, NIP: 7831702777, REGON: 302516810 (dalej jako
,,proPORT").
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania
oraz zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez proPORT.

1.

Z ważnej przyczyny Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie, może
zrezygnować z udziału w nim przed dniem 01.12.2017, informując o tym Zespół Projektu osobiście
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (proport@proport.pl).
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§9
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
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2.
3.
4.
5.
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W przypadku rezygnacji przez Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie przed jego rozpoczęciem,
na Jego miejsce zostanie zakwalifikowany pierwszy kandydat z listy rezerwowej.
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie po 01.12.2017 może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny i wymaga
złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie wraz z podaniem przyczyn rezygnacji.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie po 01.12.2017 Organizator może prosić, aby Uczestnik
przedłożył dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.
Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników w przypadku
naruszenia przez Uczestnika projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
§ 10
Postanowienia końcowe

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2017 roku.
Uczestnik Projektu zatwierdzą drogą elektroniczną zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.proport.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie
zamieszczona na stronie internetowej www.proport.pl.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym
Regulaminie, pozostaje w gestii Zespołu Projektowego w oparciu o wytyczne Województwa
Wielkopolskiego, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

……………………..…………………….………………….

Koordynatorka Projektu
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1.
2.
3.
4.

Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT
61-654 Poznań, ul. Górna Wilda 68/21
NIP: 7831702777, REGON: 302516810
www.proport.pl

