
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY  
ZE ŚRODKÓW M.ST. WARSZAWA 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO W RAMACH PROJEKTU  
„MASZ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA. PORADNICTWO PRAWNO-PSYCHOLOGICZNE  

DLA OSÓB I RODZIN ZAGROŻONYCH DYSKRYMINACJĄ” W „OTWARTA PRZESTRZEŃ – CENTRUM TERAPII” 

 

DEFINICJE 

 Beneficjent_ka – każda osoba zamieszkała na terenie m.st. Warszawa zgłaszająca się do Otwartej Przestrzeni, 

w celu skorzystania ze wsparcia psychologicznego w związku z doświadczaną dyskryminacją, telefonicznego czy 
bezpośredniego, w ramach projektu „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla 
osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją”.  

 Projekt – projekt „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin 

zagrożonych dyskryminacją” współfinansowany przed Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 

 Strona internetowa – strona internetowa „Otwarta Przestrzeń – centrum terapii” dostępna pod adresem 

www.otwartaprzestrzen.pl. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego pt. „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-
psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją” współfinansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy. 

2. Projekt współrealizowany jest przez dwie organizacje: 

a. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego z siedzibą w Warszawie – odpowiedzialne za poradnictwo 
prawne; 

b. Fundację Instytut Otwarta Przestrzeń z siedzibą w Warszawie – odpowiedzialna za wsparcie psychologiczne. 

3. Projekt realizowany jest od 13 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

4. Wsparcie psychologiczne realizowane będzie w „Otwartej Przestrzeni – centrum terapii” prowadzonej przez Fundację 
wymienioną w § 2 pkt. 1b, pod adresem 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 28 lok. 2/3 (dalej: Otwarta Przestrzeń). 

5. Otwarta Przestrzeń zleca świadczenie wsparcia w ramach Projektu wykwalifikowanym współpracownikom_czkom, 
psychologom_żkom wchodzącym w skład zespołu Otwartej Przestrzeni (dalej: Psycholog_żka). 

6. Daty i godziny dyżurów psychologa_żki udzielającego wsparcia w ramach projektu oraz ewentualne zmiany będą 
dostępne na Stronie Internetowej w dedykowanej zakładce oraz w wydarzeniu na fanpage „Otwarta Przestrzeń – 
centrum terapii” na Facebook.com.  

7. Dyżury wsparcia psychologicznego będą odbywały się w wymiarze 3-5 godzin tygodniowo zgodnie z przyznanym 
przez m.st. Warszawa dofinansowaniem. 

8. W ramach projektu zorganizowane zostaną łącznie cztery Warsztaty Asertywności. Informacje o terminach Warsztaty, 
terminy oraz zasady uczestnictwa będą publikowane na Stronie Internetowej oraz w wydarzeniu na fanpage „Otwarta 
Przestrzeń – centrum terapii” na Facebook.com. 

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz wsparcia w ramach Projektu należy kierować do recepcji „Otwarta Przestrzeń – 
centrum terapii” (dalej: Recepcja). Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej: 

www.otwartaprzestrzen.pl/kontakt.  

10. Niniejszy regulamin jest dostępny w „Otwarta Przestrzeń – centrum terapii” przy Wawelskiej 28 lok. 2/3 w Warszawie 
oraz na stronie internetowej: www.otwartaprzestrzen.pl. 

 

§ 2 DLA KOGO – BENEFICENCI_TKI 

1. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy. 

2. Beneficjentem_tką może być każda osoba zamieszkała na terenie m.st Warszawy. Osoby małoletnie mogą korzystać 
ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna_ki prawnego_ej, podpisaną osobiście przez niego_nią w lokalu 
Otwartej Przestrzeni przed skorzystaniem ze wsparcia. 

3. Ze wsparcia psychologicznego w ramach Projektu mogą skorzystać osoby doświadczające dyskryminacji w takich 
obszarach jak np.: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia 
społecznego, a także ze względu na różne przesłanki tj. wiek, płeć, niepełnosprawność, stan zdrowia, orientację 
seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne i narodowe, religię czy światopogląd. 

 

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 

1. Wsparcie psychologiczne w ramach Projektu świadczone będzie w dwóch formach: 

a. Kontaktu bezpośredniego – wizyty w gabinecie w Otwartej Przestrzeni po uprzednim umówieniu się; 

b. Kontaktu telefonicznego pod numerem infolinii: 516 616 270. 
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2. Lokal Otwartej Przestrzeni nie jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Osoby 
z ograniczoną sprawnością ruchową proszone są o podanie tej informacji podczas kontaktu z Recepcją. Takie 
spotkanie obędzie się w innym, dostosowanym lokalu na terenie Warszawy. 

3. Forma kontaktu bezpośredniego (wizyty w gabinecie) wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu. Rezerwacja terminu 
może odbyć się telefonicznie, mailowo lub za pomocą wiadomości wysłanej poprzez fanpage „Otwarta Przestrzeń – 
centrum terapii” na Facebook.com. Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy Recepcji. Numer telefonu, adres  
e-mail oraz godziny pracy Recepcji podane są na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt. 

4. Infolinia Projektu nie przyjmuje zapisów na wizyty bezpośrednie. 

5. Recepcja nie udziela wsparcia psychologicznego w ramach Projektu. 

6. Forma zapisów online nie jest dostępna dla wsparcia w ramach Projektu. 

7. Czas trwania jednej wizyty w ramach Projektu to maksymalnie 50 minut.  

8. Każdy_a Beneficjent_ka może skorzystać z maksymalnie trzech wizyt. Z kolejnych wizyt w ramach Projektu 
Beneficjent_ka może skorzystać po upływie 6 miesięcy licząc od daty ostatniej wizyty realizowanej w ramach Projektu. 

9. W razie konieczności, po wykorzystaniu limitu wizyt Beneficjent_ka będzie kierowany_a do innych instytucji 
pomocowych lub może skorzystać z innych usług oferowanych przez Otwartą Przestrzeń.  

10. Dwukrotne niestawienie się na umówioną wizytę bez uprzedniego poinformowania będzie skutkowało zablokowaniem 
możliwości zapisu na kolejne wizyty przez okres 6 miesięcy. 

11. Beneficjent_ka zgłaszający_a się na pierwszą wizytę w Otwartej Przestrzeni zobowiązany_a jest wypełnić formularz 
zgłoszeniowy i podać dane tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz opcjonalnie adres e-mail. Dane będą 
wykorzystywane do kontaktu w związku z wizytami w ramach Projektu. Wykorzystywanie podanych danych do celów 
innych niż realizacja Projektu wymaga dodatkowej zgody Beneficjenta_ki. Dane będą przetwarzane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

12. Skorzystanie ze wsparcia telefonicznego nie wymaga wcześniejszego umówienia się i będzie udzielane w godzinach 
wyznaczonych dyżurów pod numerem: 516 616 270. 

13. Infolinia ma charakter połączeń przychodzących. Psycholog_żka nie będzie oddzwaniać na połączenia nieodebrane, 
ani odpisywać na wiadomości sms. 

14. W sytuacji blokowania linii, kontaktów w tematach nie związanych z udzielanym w ramach projektu wsparciem numer 
Beneficjenta_ki może zostać trwale zablokowany w sposób uniemożliwiający kolejne połączenia. 

15. W przypadku dużego zainteresowania Projektem, Otwarta Przestrzeń zastrzega sobie możliwość wydzielenia 
z dyżurów godzin na wizyty bezpośrednie oraz wsparcie telefoniczne. 

16. Ograniczenia związane z korzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu wymienione w § 3 pkt. 3-4, 7-10, 13-15, mają 
na celu umożliwienie skorzystania ze wsparcia jak największej grupie Beneficjentów_ek. 

17. Otwarta Przestrzeń zastrzega sobie możliwość zmiany dat i godzin dyżurów. Informacje o takich zmianach będą 
umieszczane na Stronie Internetowej oraz w wydarzeniu na fanpage „Otwarta Przestrzeń – centrum terapii” 
na Facebook.com. 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem zasad korzystania ze wsparcia w ramach Projektu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje Regulamin ogólny Otwartej Przestrzeni dostępny 
na Stronie Internetowej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Otwarta Przestrzeń ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.  

4. Otwarta Przestrzeń zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Projektu.  

5. Spory związane ze świadczeniem wsparcia w ramach Projektu będą rozwiązywane na drodze polubownego 
porozumienia. W przypadku niemożności rozwiązania polubownego, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Fundacji Instytut Otwarta Przestrzeń. 

6. Zanonimizowane dane tj. powód zgłoszenia (rodzaj doświadczanej dyskryminacji), data i godzina udzielnego wsparcia 
będą wykorzystywane do celów sprawozdawczych i mogą być przekazywane do Urzędu M.St. Warszawy w celach 
związanych z rozliczeniem Projektu. 

7. Nieprawidłowości w realizacji Usługi należy zgłaszać Recepcji w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej. 

8. Skargi związane z Projektem można zgłaszać bezpośrednio do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy. 

9. Korzystanie ze wsparcia w ramach Projektu oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego 
Regulaminu.  

 

Regulamin stworzono: 27.12.2018 
Regulamin zaktualizowano: - 


