PROGRAM EDUKACYJNO-REHABILITACYJNY W ZABURZENIACH NERWICOWYCH, ZWIĄZANYCH
ZE STRESEM I POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w „PROGRAMIE EDUKACYJNO-REHABILITACYJNYM
W ZABURZENIACH NERWICOWYCH, ZWIĄZANYCH ZE STRESEM I POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”
realizowanym w latach 2019-2022 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU???
Projekty skierowane są do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej1 ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku
życia, u których spełnione są łącznie oba wymogi:


wcześniej rozpoznano lub podejrzewa się zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (stwierdzone
przez lekarza POZ, lekarza poradni zdrowia psychicznego, lekarza medycyny pracy lub psychologa), oraz



uzyskali wynik testu określającego Skalę Odczuwanego Stresu (PSS-10) przeprowadzonego podczas kwalifikacji do Programu, mieszczący się
w przedziale 5-10.

1

osoba w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba
pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem). O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony
w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w
oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym)”.
Udział osoby biernej zawodowo w projekcie jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent na etapie rekrutacji uzyska od takiej osoby deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia.

RODZAJE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH PROGRAMU:
1. Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do Programu.
2. Przebieg programu obejmujący:

Moduł
warsztatowy

Zajęcia
z aktywności
fizycznej

Konsultacje
psychologiczne
i/lub
psychiatryczne

INNE DZIAŁANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ DODATKOWO REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW TO:
 Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla uczestnika projektu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi
zdrowotnej i z powrotem.
 Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania
ze wsparcia.

Więcej informacji o założeniach samego programu można znaleźć na stronie internetowej portalu funduszy europejskich w belce niezbędne dokumenty –
załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/18 (program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze
stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego).

Czujesz, że coś jest nie tak pomimo tego, że wszystkie badania wychodzą idealnie???
Dopadł Cię stres…
… i nie wiesz gdzie się zgłosić po pomoc…

… to TEN program jest właśnie dla Ciebie.

NIE ZWLEKAJ I ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

