
MIEJSCE SPOTKANIA –  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE, ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
 

Projekt objęty umową: Umowa DRP-X/130/MA/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej 
– Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. 
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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MIEJSCE SPOTKANIA – DLA UCZESTNIKÓW I REALIZATORÓW – strony od 1 do 6 

 

1. Projekt MIEJSCE SPOTKANIA – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE, ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH (dalej zwany MIEJSCE 

SPOTKANIA) realizowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców  

na lata 2022–2025. 

2. Projekt MIEJSCE SPOTKANIA realizuje priorytet II: Integracja i aktywność społeczna, zadanie: Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny  

oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców. 

3. Realizatorem projektu MIEJSCE SPOTKANIA jest Stowarzyszenie Dla Rodziny - KRS: 0000489830 - Adres: Prosta 47, Zielona Góra, woj. Lubuskie.  

4. Czas realizacji projektu MIEJSCE SPOTKANIA zaczyna się od dnia podpisania umowy na jego realizację i trwa do 31.12.2023.  

5. Głównym celem projektu MIEJSCE SPOTKANIA jest integracja społeczna cudzoziemców, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, opuścili swój 

kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie i którzy legalnie przebywają w Polsce – zgodnie z kryterium 

strategicznym będą oni stanowili min 50% osób objętych wsparciem.  

6. Beneficjentami projektu MIEJSCE SPOTKANIA są cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, szczególnie Ukraińcy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku 

w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Ofertę kierujemy także do obywateli Polski, którzy działają na rzecz cudzoziemców, którzy spotykają się z różnymi 

trudnościami np. barierą językową, integracyjną w społeczeństwie oraz szkole (uczniowie i nauczyciele), poradzeniem sobie z aspektami prawnymi oraz zdrowiem 

psychicznym.  

7. Miejscem realizacji projektu MIEJSCE SPOTKANIA jest Zielona Góra – punkt wsparcia w budynku OHP ul. Zamenhofa 1 oraz szkoły, które zgłoszą chęć udziału 

w projekcie.  

8. Projekt MIEJSCE SPOTKANIA realizowany jest poprzez podjęcie następujących działań: 

• Zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, związanej ze zdrowiem psychiczno-fizycznym - również w odniesieniu do doświadczenia 

migracji, a także doświadczania różnic kulturowych czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca (uchodźcy z Ukrainy)  i jego rodziny  

oraz wsparcie prawne, psychologiczne i terapeutyczne dla obywateli Polski. Spotkania mogą mieć formę indywidualną lub grupową.  

Nazwa zajęć:  

o Poradnictwo specjalistyczne – porady prawne, psychologiczne i psychoterapia dla cudzoziemców oraz Polaków, którzy potrzebują takiego wsparcia  

czy konsultacji w kontekście cudzoziemców. 

• Zapewnienie niezbędnego tłumaczenia w mowie i piśmie - tłumaczenie podczas rekrutacji (dokumentacja projektu) oraz zajęć realizowanych w projekcie. 
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• Zapewnienie nauki języka polskiego w formie kursów i szkoleń językowych w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych obszarach przydatnych z punkt widzenia 

integracji społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych cudzoziemców z Ukrainy. 

Nazwa zajęć:  

o Zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców w 3 grupach wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli. 

• Wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach i aktywności głównych interesariuszy środowiska szkolnego poprzez, organizację warsztatów i szkoleń  

dla nauczycieli i rodziców zarówno o tematyce dotyczącej kultury polskiej, jak i kultury państw pochodzenia cudzoziemskich uczniów i innych wspierających 

rozwój i integrację społeczną.  

Nazwa zajęć:  

o Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy.  

o Warsztaty otwarte dla chętnych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych 

z oddziałami/klasami integracyjnymi i przygotowującymi dla cudzoziemców.  

• Specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców i ich rodzin oraz dla obywateli Polski poprzez prowadzenie grup wsparcia o charakterze 

socjoterapeutycznym i integracyjnym oraz warsztatów edukacyjno-rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno w szkołach jak i punkcie wsparcia. 

Nazwa zajęć:  

o Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, rodzin, organizacji i placówek pomagających 

cudzoziemcom. 

o Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla kobiet. 

o Grupy wsparcia i zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży. 

o Zajęcia integracyjne dla uczniów z placówek, do których uczęszczają cudzoziemcy. 

o Półkolonie tematyczne dla dzieci i młodzieży oraz chętnych opiekunów. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU UDZIAŁU W PROJEKCIE MIEJSCE SPOTKANIA 

 

9. Udział w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA mogą wziąć wszystkie osoby spełniające kryterium podane w punkcie 6 niniejszego regulaminu (są cudzoziemcami  

lub obywatelami Polski działającymi na rzecz cudzoziemców), o ile będą wolne miejsca na wybrane zajęcia i nie korzystają jednocześnie z tych samych form 

wsparcia/zajęć w innym miejscu/projekcie. 
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10. Zgłoszenia do udziału w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA w biurze projektu Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1,  tel. 573 134 866 | email: kontakt@dlarodziny.zgora.pl – 

kontakt podany jest również na stronie internetowej realizatora projektu www.dlarodziny.zgora.pl 

11. Harmonogram zajęć realizowanych w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA będzie publikowany na stronie internetowej realizatora projektu www.dlarodziny.zgora.pl  

12. Udział we wszystkich zajęciach w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA jest dobrowolny i nieodpłatny. Każdy uczestnik może skorzystać z różnych zajęć i porad w dowolnej 

ilości, a zatem może korzystać ze wsparcia cyklicznie lub jednorazowo (ze względu na dynamiczną sytuację uchodźców cykliczność we wszystkich zajęciach nie będzie 

wymagana). A zatem osoby biorące udział w projekcie nie będą unikalnymi uczestnikami, ich nazwiska mogą się powtarzać w różnych zajęciach.   

13. Udział cykliczny w zajęciach organizowanych w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA wymagany jest w kursach językowych i zajęciach grupowych. Ewentualne nieobecności 

uczestnik zajęć ma obowiązek zgłaszać i usprawiedliwiać.  

14. Jeśli w czasie trwania projektu MIEJSCE SPOTKANIA okaże się, że któraś z grup zajęciowych potrzebuje mniej lub więcej godzin zajęć, to dopuszcza się zmiany ilości 

zajęć/godzin dla poszczególnych grup w ramach założonego planu. 

15. Ze względu na specyfikę zajęć w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA grupy mogą być jednorodne (sami cudzoziemcy lub sami Polacy) oraz mieszane.  

16. Zajęcia w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i online (z różnych powodów: choroba, opieka nad chorym dzieckiem, trudności 

w poruszaniu się – niepełnosprawność, brak dogodnego dojazdu i inne). 

17. Zajęcia w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA będą odbywać się głównie w dni robocze od poniedziałku do piątku, ale organizator dopuszcza realizację zajęć w soboty  

i niedziele.  

18. Osoby pracujące w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA i prowadzące w nim zajęcia oświadczają, że posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje wymagane przy 

realizacji konkretnych zajęć i zobowiązują się do udziału w grupie wsparcia i zajęciach rozwojowych dla tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, 

rodzin, organizacji i placówek pomagających cudzoziemcom. 

19. Tematyka zajęć w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA dostosowywana będzie do bieżących potrzeb grup odbiorców na podstawie wyników bieżących diagnoz – rozmowy 

z instytucjami pomocowymi, dyrektorami i nauczycielami, specjalistami w projekcie, partnerami oraz uczestnikami projektu. 

20. W razie potrzeby prowadzący zajęcia w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA będą korzystać z tłumacza. 

21. Wszystkie działania w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA są ubezpieczone.  

22. Wszystkie proponowane w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA zajęcia będą organizowane w taki sposób, aby zachować obowiązujące zasady w sytuacji pandemii wirusa  

SARS-CoV-2 oraz obowiązujące przepisy RODO. 

23. W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych oraz promocji każdy uczestnik 

projektu MIEJSCE SPOTKANIA wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć, w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych 

czy w prasie.  

24. Uczestnicy projektu MIEJSCE SPOTKANIA oraz jego realizatorzy zobowiązują się do zapoznania, wypełnienia i podpisania dokumentacji projektowej wg wybranych 

załączników: 
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Dla realizatorów: 

 Oświadczenia zleceniobiorcy - realizatora do zawarcia umowy na realizację zadań w projekcie i umowa zlecenie 

 CV zleceniobiorcy - realizatora poświadczające jego kwalifikacje i kompetencje do realizacji zadań w projekcie 

 Protokół odbioru pracy  

 Listy obecności udziału w zajęciach wraz z harmonogramem zajęć 

 Karta uczestnika/realizatora projektu 

 Regulamin udziału w projekcie – dla uczestników i realizatorów, w tym informacja o przetwarzaniu danych osobowych tzw. RODO i regulacje związane  

z pandemią wirusa SARS-CoV-2 

Dla uczestników  

 Karta uczestnika/realizatora projektu 

 Regulamin udziału w projekcie – dla uczestników i realizatorów w tym informacja o przetwarzaniu danych osobowych tzw. RODO i regulacje związane  

z pandemią wirusa SARS-CoV-2 

 Oświadczenie uczestnika projektu - obywatela Polski o działaniach podejmowanych na rzecz cudzoziemców  

 Zgoda rodziców/opiekunów na udział w projekcie dla nieletnich uczestników zajęć – integralna część karty uczestnika/realizatora projektu 

 Podczas półkolonii- karta kwalifikacyjna dla uczestnika i regulamin półkolonii  

25. Każdy uczestnik i realizator projektu wypełnia dokumentację projektu sporządzoną w języku polskim. Aby w pełni zrozumieć wszystkie zapisy dokumentów 

organizator projektu zapewnia wgląd do Ukraińskiej wersji językowej dokumentów na stronie www.dlarodziny.zgora.pl oraz w biurze projektu.  

26. Realizator projektu MIEJSCE SPOTKANIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o czym niezwłocznie poinformuje  

za pośrednictwem strony internetowej realizatora projektu www.dlarodziny.zgora.pl  

 

 

REGULACJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2 

 

 

1. Jeśli masz objawy infekcji m.in.: gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność lub straciłeś węch lub smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem (wirusem SARS-

CoV-2), pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ. 

2. Osoby z objawami choroby lub przeziębienia, ze względu ustrzeżenia innych przed potencjalnym zachorowaniem, nie mogą brać udziału w zajęciach.  
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3. Zaleca się dbanie o higienę, częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości (1,5 m) od osoby, która kaszle, 

kicha lub ma gorączkę, kichanie i kasłanie w łokieć lub chusteczkę, unikanie dużych skupisk ludzi i osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym 

zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2. 

4. W miejscu realizacji zajęć w projekcie MIEJSCE SPOTKANIA znajdują się środki dezynfekujące, a pomieszczenia są regularnie sprzątane i wietrzone.  

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO 

 

 

1. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu  „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”. 

2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

3. Tożsamość administratora i dane kontaktowe - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwany dalej „Ministrem” mający siedzibę w Warszawie (00-513), ul. Nowogrodzka 1/3/5 a w Stowarzyszeniu Dla Rodziny 

zwanym dalej „Stowarzyszeniem” jest Zarząd Stowarzyszenia z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Prosta 47.  

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Ministra prosimy  

o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną – adres email: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,  

a w sprawie danych przetwarzanych przez Zarząd Stowarzyszenia prosimy o kontakt z prezesem Stowarzyszenia – adres email: stowarzyszenie@dlarodziny.zgora.pl 

5. Kategorie danych osobowych - Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych:  

➢ W przypadku osoby świadczącej usługi: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu i inne wynikające z przepisów prawa do zawarcia 

umowy zlecenia.  

➢ W przypadku uczestnika Programu: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia do programu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, 

postępowania w trybie nadzoru lub sprawozdawczości. 

6. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania przez Ministra  

i Stowarzyszenie zadań związanych ze sprawozdawczością, nadzorem oraz z czynnościami kontrolnymi dotyczącymi realizacji Programu „Razem Możemy Więcej – 

Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  

oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art.  62d ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. z późń. zm. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690). 
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7. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych - Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności związanych z realizacją Programu „Razem Możemy  

Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”, a także innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana 

danych na podstawie przepisów prawa (np. podmiotom kontrolującym Ministra).  

8. Okres przechowywania danych - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających  

z realizacji „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”, a następnie do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.  

9. Prawa podmiotów danych - Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania 

tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa,  

na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego i zasadami 

archiwizacji. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie - W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić  

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00. 

12. Źródło pochodzenia danych - Pani/Pana dane zostały przekazane do Stowarzyszenia dobrowolnie a do Ministerstwa przez Stowarzyszenie Dla Rodziny Realizatora 

Programu  tj. faktycznego administratora danych, które przekazało nam je w związku z Pani/Pana udziałem w Programie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”. 

13. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych - Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wykonywaniem zadań 

Stowarzyszenia i  Ministra w ramach „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”. 


