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Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych

Jak Zostać Asystentem Zdrowienia
Asystent Zdrowienia w rozumieniu naszego modelu to osoba, która jest ekspertem przez
doświadczenie, a fundamentem specjalistycznej wiedzy Asystenta są poddane refleksji
przeżycia związane z chorobą i zdrowieniem wraz z aktywną wiedzą praktyczną. „Aby stać
się ekspertem przez doświadczenie, trzeba przemyśleć i poddać refleksji własne
doświadczenia, oraz chcieć dzielić się nimi z innymi, którzy zmagają się z czymś podobnym.
Konieczne jest, by eksperci porównywali swoją wiedzę z wieloma innymi doświadczeniami,
zdobytymi przez inne osoby w innych sytuacjach” (J. Utschakowski, 2012). Tym samym,
dopiero po adekwatnym przeszkoleniu i zdobyciu perspektywy innych osób z podobnymi
doświadczeniami oraz przetestowaniu umiejętności w praktyce, możemy mówić o nabyciu
kompetencji Asystenta Zdrowienia. H
Asystent Zdrowienia jest umieszczony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z kwietnia 2018
roku dotyczącym pilotażu reformy systemu zdrowia psychicznego - jako istotna osoba
uczestnicząca w procesie leczenia.
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu jest autoryzowanym partnerem niemieckiej
organizacji FOCUS - współtwórcą programu “Experienced - Involvement”. W oparciu o ten
program powstały warsztaty Asystenta Zdrowienia w Polsce
Warsztaty są prowadzone przez trenerów Asystenta Zdrowienia wyszkolonych przez
niemieckich trenerów organizacji FOCUS w ramach projektu PO WER 4.3 “Nowy zawód Asystent Zdrowienia”, realizowanego w latach 2017 - 2018.
Uczestnicy Warsztatów
kierunkiem trenerów:
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 ukształtują w sobie postawy i zachowania sprzyjające wzmocnieniu zdrowia
psychicznego i sprawności w relacjach społecznych
 podniosą poziom swojej wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia psychicznego
wzmocnią motywację do aktywnego udziału w procesie zdrowienia i aktywnego
udziału w życiu społecznym
 wzmocnią wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego
pełnienia ról społecznych oraz wzmocnią przeciwdziałanie ich wykluczeniu
społecznemu
lepiej poznają siebie i rozwiną swoje możliwości radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu
 rozwiną nowe umiejętności interpersonalne i społeczne,
 zdobędą unikalne przygotowanie do pełnienia ról osób towarzyszących innym
pacjentom- osobom będącym w procesie zdrowienia,
 rozwiną kompetencje zawodowe przygotowujące do przyszłej roli "asystentów
zdrowienia" będących partnerami w pracy zespołów terapeutycznych, edukacyjnych i
innych podmiotów opieki psychiatrycznej ( cel dodatkowy, opcjonalny dla niektórych
uczestników, którzy wyrażą chęć zaangażowania się w te działania).
 pełnienie przez nich roli edukatorów oraz osób towarzyszących innym w procesie
zdrowienia pomoże zwiększyć integrację społeczną osób z doświadczeniem choroby
psychicznej oraz zapobiegnie ich wykluczeniu społecznemu.
Warunkiem pracy w zawodzie Asystentem Zdrowienia jest:
1. ukończenie specjalistycznego szkolenia w wymiarze 240 godzin,
2. uzyskanie polskiego certyfikatu (po wpisaniu kwalifikacji Asystenta Zdrowienia
do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacje, na dzień 28 lutego 2019, kwalifikacje
te są konsultowane przez Ministerstwo Zdrowia),
3. odbycie stażu zawodowego w placówkach związanych ze zdrowiem psychicznym
w wymiarze co najmniej 420 godzin.
Cel Kształcenia
Celem ogólnym kształcenia jest:
uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie wspierania osób po kryzysach
psychicznych oraz zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości życia, w tym
między innymi aktywizacji zawodowej czy powrotu do pełnionych ról społecznych.
Zakres Programu Szkoleniowego
Program szkoleniowy składa się z bloku podstawowego i bloku zaawansowanego.
Zgodnie z doświadczeniami uzyskanymi w toku realizacji niniejszego
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projektu taki podział jest adekwatny i pozwana na weryfikację oczekiwań Uczestnika.
Moduły podstawowe zawierają wiedzę uniwersalną na temat zdrowienia, rozwijania
samoświadomości oraz samosterowności i umacniania w życiu codziennym. Z uzyskanych
informacji zwrotnych to właśnie te moduły mają największy wpływ na budowanie wiedzy „Ja”
i samorozwój wzmacniając motywacje do szkolenia w roli Asystenta Zdrowienia.

Kryteria

Zapisu na kurs szkoleniowy (warunki wstępne uczestnictwa)

Samo doświadczenie kryzysu nie wystarczy do pracy w roli Asystenta Zdrowienia.
Na etapie rekrutacji do kursu szkoleniowego rolą trenerów i instytucji organizującej szkolenie
jest ocena warunków osoby zainteresowanej do pełnego uczestnictwa w kursie.

Warunki konieczne do udziału w kursie Asystent Zdrowienia:
1.

Doświadczenie kryzysu psychicznego (np. choroby psychicznej, zaburzeń
psychicznych, subiektywne przeżycie zakłócenia w zakresie zdrowia Apsychicznego)
– kryterium jest oceniane na podstawie relacji osoby zainteresowanej, ale może być
również potwierdzone dokumentacją (np. oświadczenie od lekarza, orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, wypis ze szpitala, opinia psychologiczna i inne)

2. Doświadczenie w korzystaniu ze wsparcia oferowanego przez system ochrony
zdrowia
– kryterium jest oceniane na podstawie historii osoby zainteresowanej uczestnictwem.
Oceniane jest uczestnictwo w co najmniej 40 godzinach zaplanowanego, systematycznego
przygotowania ukierunkowanego na przepracowanie osobistych doświadczeń kryzysu
psychicznego, oraz rozwój osobisty i świadomości własnych zasobów potrzebnych w
promowaniu procesu zdrowienia u siebie i innych. Akceptowane są poświadczenia odbycia
takiego przygotowania wskazujące jego zakres i sposób prowadzenia. Przykładem może być
uczestnictwo w psychoterapii indywidualnej lub grupowej, treningach interpersonalnych lub
umiejętności społecznych, uczestnictwo w grupach wsparcia/grupach samopomocowych i
wszelkie inne spełniające wyżej wymienione kryteria.
Dodatkowe kryteria udziału w kursie omawia się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pomiędzy
trenerami a potencjalnymi kandydatami. Należy wyraźnie stwierdzić, że te 3 kryteria są
bardzo ważne dla uczestnictwa w kursie:

- zdolność do refleksji nad własnymi doświadczeniami
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- zaakceptowanie ich jako w pewnym sensie własne
- umiejętność dzielenia się nimi
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej do kursu, trener ocenia również występowanie czynników,
które stanowią przeciwwskazanie do udziału w kursie szkoleniowym:
 Przeżywanie ostrego kryzysu, który w pierwszej kolejności wymaga specjalistycznej
uwagi
 Nadużywanie substancji psychoaktywnych (czynne uzależnienie od substancji jest
uznawane za przeciwwskazanie do udziału).

REGULAMIN UCZESTNICTWA W
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych
Asystent Zdrowienia

§1
DEFINICJE
I. Definicje związane z
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych Asystent Zdrowienia
Organizator, Warsztatów – Fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu z siedzibą w Ligocie
Pięknej, przy ulicy Jaśminowej 22, gm. Wisznia Mała wpisaną do rejestru fundacji
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251022, NIP
8971712428 REGON 020242176 reprezentowaną przez Reginę Bisikiewicz, Prezesa
Zarządu Fundacji
1.Warsztaty – pn. rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych Asystent zdrowienia
jest ujęty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z IV/2018 - dotyczącym pilotażu reformy
systemu zdrowia psychicznego, jako istotna osoba zespołu prowadzącego proces leczenia.
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu jest autoryzowanym partnerem niemieckiej
organizacji FOCUS - współtwórcą programu “Experienced - Involvement”. W oparciu o ten
program powstały w Polsce Warsztaty Asystent Zdrowienia.
Warsztaty są prowadzone przez trenerów wyszkolonych przez niemieckich trenerów
organizacji FOCUS w ramach projektu PO WER 4.3 “Nowy zawód - Instruktor Zdrowienia”,
realizowanego w latach 2017 - 2018.
Uczestnicy Warsztatów Asystent Zdrowienia - poprzez wielomiesięczną pracę pod
kierunkiem trenerów:
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● ukształtują w sobie postawy i zachowania sprzyjające wzmocnieniu zdrowia psychicznego i
sprawności w relacjach społecznych
● podniosą poziom swojej wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia psychicznego
● wzmocnią motywację do aktywnego udziału w procesie zdrowienia i aktywnego udziału w
życiu społecznym
● wzmocnią wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego
pełnienia ról społecznych oraz wzmocnią przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu
● lepiej poznają siebie i rozwiną swoje możliwości radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu
● rozwiną nowe umiejętności interpersonalne i społeczne,
● zdobędą unikalne przygotowanie do pełnienia ról osób towarzyszących innym pacjentomosobom będącym w procesie zdrowienia,
● rozwiną kompetencje zawodowe przygotowujące do przyszłej roli Asystentów Zdrowienia
będących partnerami w pracy zespołów terapeutycznych, edukacyjnych i innych podmiotów
opieki psychiatrycznej (cel dodatkowy, opcjonalny dla niektórych uczestników, którzy wyrażą
chęć zaangażowania się w te działania).
● pełnienie przez nich roli edukatorów oraz osób towarzyszących innym w procesie
zdrowienia pomoże zwiększyć integrację społeczną osób z doświadczeniem choroby
psychicznej oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu.
1. Biuro - wydzielona komórka organizacyjna u Organizatora, zlokalizowana pod adresem w
Ligocie Pięknej, przy ulicy Jaśminowej 22,, gdzie przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne i
udzielane informacje o warsztatach oraz realizowana będzie bieżąca obsługa interesantów;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00. pod numerem telefonu 698 761 774
2. Komisja Rekrutacyjna – zespół pracowników Organizatora złożony co najmniej z
koordynatora warsztatów i 2 trenerów Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu
odpowiadający za przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych i wyłanianie uczestników
warsztatu. W skład Komisji mogą wchodzić inne osoby powołane przez Organizatora.
3. Strona internetowa warsztatów – strona dostępna pod adresem www.otwartydialog.pl
4. Okres realizacji warsztatów – 2020 roku/ 2021 roku.
II. Definicje związane z uczestnikami warsztatów
1. Kandydat -ka na uczestnika -czkę warsztatów – osoba pracująca lub pozostająca bez
pracy i osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego w wieku od 18 do 67 roku życia,
zamieszkująca lub przebywająca na terenie Polski, która złożyła dokumenty rekrutacyjne do
uczestnictwa w warsztatach i oczekuje na ogłoszenie wyników rekrutacji.
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2. Uczestnik/-czka – osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w ramach zaplanowanych
działań rekrutacyjnych, która rozpoczęła udział w warsztatach, podejmując pierwszą formę
wsparcia.
3. Osoba w wieku 18 - 67 lat – oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do warsztatów i
otrzymania pierwszej formy wsparcia ukończyła 18 rok życia i jednocześnie nie osiągnęła 67
roku życia.
4. Osoba z zaburzeniami psychicznymi – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.1994 Nr 111 poz. 535). – osoba chora psychicznie
(wykazująca zaburzenia psychotyczne) osoba upośledzona umysłowo, lub osoba
wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, która jednocześnie wymaga świadczeń
zdrowotnych lub pomocy w innej formie, jak również opieki niezbędnej do życia w
społeczeństwie.
5. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED
3 włącznie czyli maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane; technikum,
uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła
zawodowa.
6. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w warsztatach – dzień przystąpienia do pierwszej
formy wsparcia.
§2
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki
formalne:
a) osoby w wieku 18-67 lat,
b) osoby pracujące lub pozostające bez pracy
c) osoby po kryzysie zdrowia psychicznego (na podstawie zaświadczenia od lekarza
psychologa lub orzeczenia o niepełnosprawności lub inne tego typu),
d) zamieszkałe na terenie całej Polski (na podstawie oświadczenia kandydata)
2. . W warsztatach zakłada się udział 20 - 25 osób (kobiet i mężczyzn).
§3
REKRUTACJA
I. Przyjmowanie zgłoszeń:
1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Organizatora stronę internetową, poprzez pocztę email. W uzasadnionych przypadkach Organizator przewiduję realizację rekrutacji również w
innych miejscach. Składanie dokumentów będzie odbywać się poprzez pocztę e-mail:
fundacja@otwartydialog.pl
Lokalizacja rekrutacji
● 54-206 Wrocław, tel. +48 698 761 774, e mail: fundacja@otwartydialog.pl
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Rekrutacja realizowana będzie w okresie 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Rekrutacja
uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.
2. Podczas rekrutacji kandydat / ka wypełnia Formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Organizatora. W
uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim w sytuacji chęci zgłoszenia się osób
niepełnosprawnych, Organizator umożliwia skuteczne zapoznanie się, wypełnienie i
dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w formie dostosowanej do potrzeb konkretnych
kandydatów.
4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe
opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem kandydata/ki.
6. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie formularza
rekrutacyjnego.
7. Etapy rekrutacji:
a)
złożenie
przesłanie
formularza
rekrutacyjnego
pocztą
e-mail
;
fundacja@otwartydialog.pl,
b) sprawdzenie kryteriów kwalifikowalności uczestnika warsztatu, czyli:
- spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w warsztatach
(potwierdzone zaświadczeniem/orzeczeniem/oświadczeniem),
- zobowiązanie do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu warsztatów.
8. Uzupełnieniem procesu rekrutacji może być rozmowa rekrutacyjna, podczas której
przedstawione będą możliwości wsparcia i wspólnie z kandydatem ocenione szanse na
przejście określonej ścieżki rozwojowej. Wyniki rozmowy rekrutacyjnej nie mają wpływu na
ostateczny wynik rekrutacji.
II. Przygotowanie listy kandydatów
1. Formularze rekrutacyjne są rejestrowane w Biurze fundacji PIOD, wg kolejności wpływu
dokonania płatności z uwzględnieniem daty i godziny wpływu. Do dalszego postępowania
przekazywane są wyłącznie formularze rekrutacyjne spełniające kryteria formalne udziału w
warsztatach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zarezerwowania 25 miejsc w warsztatach
3. Do uczestnictwa w warsztatach zakwalifikowane będą osoby w kolejności uzależnionej od
opłaty za uczestnictwo.
4. Każda z zakwalifikowanych osób znajdujących się na liście zostaje o tym fakcie
poinformowana telefonicznie, mailowo lub osobiście.
5. Osoby z listy podstawowej zostają zaproszone do podpisania umowy uczestnictwa w
warsztatach oraz pozostałych dokumentów uczestnictwa, najpóźniej w dniu rozpoczęcia
udziału w warsztatach, tj. podczas pierwszej formy wsparcia. W przypadku nie stawienia się
w wyznaczonym terminie osoba zostaje skreślona z listy.
6. Osoby, które nie znalazły się na liście podstawowej stanowią listę rezerwową uczestników
warsztatów. Lista rezerwowa jest uruchamiana w przypadku rezygnacji z projektu
uczestników znajdujących się na liście podstawowej. Decyzję o zakwalifikowaniu do
warsztatów osób z listy rezerwowej podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
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§4
ZAKRES WSPARCIA
1) Udział w warsztatach jest płatny,
2) W ramach warsztatów zostało zaplanowane wsparcie w następującym zakresie:
a) Warsztatów szkoleniowych dotyczących pełnienia roli pełnomocnika osób chorujących
psychicznie i wykorzystywania własnego doświadczenia w aktywizacji zawodowej innych
osób chorujących.
b) Indywidualnego wsparcia psychologa, psychiatry ( odpłatnie)
c) Indywidualnego wsparcia terapeuty rodzinnego ( odpłatnie)
d) Uczestnicy warsztatów mają odpłatnie zapewnione odpowiednie warunki i materiały
adekwatne do realizowanego wsparcia, w tym przede wszystkim:
i) materiały szkoleniowe,
f) wyżywienie podczas warsztatów szkoleniowych
3) Organizator zapewnia odpowiednie warunki realizacji zajęć w sposób niedyskryminacyjny,
który umożliwia pełne uczestnictwo w warsztatach osób niezależnie od rodzaju
niepełnosprawności.
4) Organizacja zajęć i realizacja wsparcia towarzyszącego dla uczestników warsztatów, leży
po stronie organizatora.
§6
ZASADY FINANSOWANIA
1. Uczestnicy ponoszą opłaty z tytułu uczestnictwa w warsztatach
2. W przypadku przerwania udziału w warsztatach Organizator zastrzega sobie zwrot całości
kosztów związanych ze uczestnictwem w warsztatach.
§7
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych
1. Uczestnik warsztatów w momencie zakwalifikowania do udziału w warsztatach
zobowiązany jest do:
a) aktywnego udziału w zaplanowanych formach wsparcia
b) samodzielnego wykonywania zadań mających na celu rozwiązanie jego problemu,
c) przestrzegania ustalonych form współpracy i terminów spotkań, punktualnego
przychodzenia na zajęcia,
d) informowania osoby koordynatora lub trenerów warsztatów o efektach podjętych działań
lub zaistniałych zmianach w jej sytuacji społecznej lub zawodowej,
e) stosowania się do zaleceń trenerów, stawiania się na umówione rozmowy rekrutacyjne,

www.otwartydialog.pl
fundacja@otwartydialog.pl
Tel. 698 761774

Informacje ogólne
ASYSTENT ZDROWIENIA
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych

f) każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie
podpisu na listach obecności,
g) współpracy i stałego kontaktu z trenerami i koordynatorem warsztatów,
h) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów i innych dokumentów
niezbędnych do realizacji i oceny wsparcia,
i) bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących utrudnić udział
w warsztatach,
j) niezwłocznego informowania Organizatora o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i
kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji
życiowej
k) uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach oraz przestrzegania regulaminów
obowiązujących w salach szkoleniowych,
l) ukończenia szkolenia
m) dokonaniu opłaty w 3 transzach z góry płatnych w określonych przez organizatora na
konto bankowe za okres
1 opłata -4 moduły 1800 zł
2 opłata -4 moduły 1800 zł
3 opłata - 4 moduły 1800 zł o terminie wpłat organizator poinformuje uczestników w umowie.
§8
ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH
1. W przypadku rezygnacji z udziału w WARSZTATACH w trakcie trwania wsparcia, w
szczególności szkolenia zawodowego, Organizator zastrzega sobie zwrot całości kosztów
związanych ze uczestnictwem w warsztatach.
2. Uczestnik warsztatów ma prawo do maksymalnie 10% nieobecności wyłącznie na
zajęciach w ramach szkoleń i warsztatów.
3. Wszelkie inne nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia. Wcześniejsze
opuszczenie zajęć lub spóźnienia również będą wymagały złożenia przez uczestnika
warsztatów stosownego wyjaśnienia.
4. Przekroczenie określonego limitu nieobecności lub brak uzasadnienia nieobecności jest
równoznaczne z rezygnacją uczestnika warsztatów z dalszego uczestnictwa i będzie się
wiązało z konsekwencjami finansowymi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników warsztatów w
przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego
słuchacza, trenera doradcy, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym
na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.
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6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do
warsztatów, jego miejsce zajmie kolejna rekrutowana osoba.
7. Na kwotę poniesionych kosztów składają się:
● całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu, z którego Uczestnik skorzystał od początku
trwania warsztatów do momentu przerwania,
● koszt dodatkowych świadczeń otrzymanych przez Uczestnika warsztatów do momentu
przerwania udziału.

§9
ZASADY ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W WARSZTATACH
1. Uczestnik kończy udział w warsztatach w przypadku realizacji wszystkich ustalonych form
wsparcia. Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest do przekazania
Organizatorowi informacji nt. jego sytuacji zawodowej po opuszczeniu warsztatów.
2. Informacja, o której mowa powyżej, jest przekazywana Organizatorowi w formie
wypełnionego oświadczenia, którego wzór udostępnia Uczestnikowi Organizator.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora w
porozumieniu z Organizatorem.
2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku, w szczególności, gdyby było to konieczne z
uwagi na zmianę warunków realizacji warsztatów,
3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w
warsztatach Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator zamieści również odpowiednie informacje
na stronie internetowej www.otwartydialog.pl
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze i na stronie internetowej Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem pierwszym rozpoczęcia warsztatów i obowiązuje
przez cały okres trwania warsztatów.
6. Uczestnik oświadcza i potwierdza że zapoznał się z regulaminem i będzie go przestrzegał

RODO
Polski Instytut Otwartego Dialogu
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU
INSTYTUT OTWARTEGO DIALOGU

DANYCH

OSOBOWYCH

PRZEZ

POLSKI

W związku z otrzymaniem od Pani/Pana danych osobowych w skierowanej do nas
informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Polski Instytut Otwartego Dialogu z siedzibą w Ligocie Pięknej e-mail:
fundacja@otwartydialog.pl tel. +48 698 761 774
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej
oraz ewentualnych kontaktów z Panią/Panem, na podstawie dobrowolnie podanych przez
Panią/Pana danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO).
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