Regulamin akcji społecznościowej
Regulamin określa warunki udziału w akcji społecznościowej Stowarzyszenia Cannabis House.
Akcja społecznościowa w rozumieniu Regulaminu obejmuje:


rekrutację członków ogólnopolskiego stowarzyszenia osób pełnoletnich za pośrednictwem
platformy internetowej „cannabishouse.eu” w celu:
- naboru uczestników do realizowanego we współpracy z wiodącymi jednostkami naukowymi,
zaplanowanego na 2-10 lat badania populacji dorosłych regularnych użytkowników konopi
zainteresowanych ograniczeniem szkód zdrowotnych i społecznych, zmianą wzorców
zachowań – w ramach eksperymentalnego modelu polityki społecznej (kluby społeczne,
zamknięty system produkcji i dystrybucji na użytek programu badawczego),
- wspólnych działań na rzecz umożliwienia leczenia przetworami z konopi w ramach
państwowego programu i krajowego systemu produkcji i dystrybucji,
- aktywizacji społecznej osób dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem, aktywizacji
społecznej na rzecz szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji;



bieżącą komunikację z członkami Stowarzyszenia w ramach platformy cannabishouse.eu
– na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia, naboru do badań, oraz innych działań
społecznościowych;



zbiorowe postępowania wydanie zezwoleń, negocjacje z urzędami – on-line, w ramach
platformy cannabishouse.eu, współpracę organizacji pozarządowych zrzeszonych
i niezrzeszonych w Stowarzyszeniu, działalność społeczną członków, działalność lobbingową;



działania na rzecz popularyzacji dobrych praktyk produkcyjnych, konsumenckich,
społecznościowych, promocję produktów i podmiotów związanych z akcją społecznościową,
działania, popularyzację wiedzy i edukacji.
Badania

Eksperyment społeczny „Cannabis House”
Model kontrolowanego zaopatrzenia grupy wsparcia jako narzędzie monitorowania sytuacji
epidemiologicznej i społecznej w populacji dorosłych używających Cannabis w Polsce
– ocena realizacji założeń polityki społecznej w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.
Wszechstronne badanie funkcjonowania psychospołecznego i sytuacji zdrowotnej (epidemiologicznej)
populacji osób dorosłych regularnie używających konopi w Polsce, w ramach modelu zamkniętych
klubów społecznych – legalnej i kontrolowanej uprawy konopi na potrzeby badanych.
We współpracy z wiodącymi jednostkami naukowymi, Policją, krajową siecią rządowych ekspertów
z dziedziny narkomanii oraz samorządami opracowany zostanie kilkuletni projekt badawczy (badania
funkcjonowania populacji dorosłych z modułem medycznym dla pacjentów), w ramach którego
zakładana jest m.in. możliwość uprawy konopi w ramach klubów społecznych na potrzeby badań
za zgodą Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Policji.
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Główne cele badania w populacji dorosłych (monitorowanie w okresie 10 letnim):


oszacowanie skali zjawiska używania marihuany i ciemnej liczby przestępstw,



zbadanie zmian struktury konsumpcji w ramach modelu klubów społecznych,



ocena

funkcjonowania

psychospołecznego

dorosłych

poprzez

zbadanie

zachowań

społecznych, funkcji poznawczych, kształtowania się sytuacji życiowej i rodzinnej, dynamiki
aktywności zawodowej, przedsiębiorczości w tej populacji,


zbadanie wpływu modelu klubów społecznych na poziom przestępczości związanej
z uprawą, obrotem i używaniem marihuany (monitorowanie danych z Policji),



badanie reakcji instytucjonalnych na zmianę modelu polityki społecznej, badanie aktywności
instytucji w obszarze przeciwdziałania narkomanii w zmienionym modelu.

Badania mają zasadniczo charakter społecznych (socjologiczny, prawny). Pozwolą przez kilka lat
badać wpływ używania konopi w społeczeństwie – obserwować jak człowiek funkcjonuje w życiu
osobistym i społecznym, pozwolą ocenić jak proponowany model kontroli wpływa na
funkcjonowanie organizmów społecznych.
Moduły medyczne w ramach badanej populacji funkcjonują na zasadach zgodnych ze standardami
prowadzenia badań medycznych i w zgodzie z przepisami o działalności leczniczej. Badania
medyczne muszą spełniać wyższe standardy prawne i naukowe, a funkcjonowanie klubów
społecznych – również organizacyjne, co wiąże się z koniecznością zebrania odpowiedniej kadry
naukowej, wyspecjalizowanej obsługi prawnej i zgromadzenia środków finansowych.
Aby uruchomić badania musimy wykazać się siłą nacisku liczoną w tysiącach uczestników.
Instytucje państwowe prowadzące badania, Policja i organy regulacyjne niechętnie podejmują temat
i starają się blokować wszelkie inicjatywy. Dopóki nie jesteśmy oficjalnie zarejestrowani w systemie
jego przedstawiciele nie wiedzą o naszych potrzebach. Naszym zadaniem jest zebrać ogólnopolską
populację gotową w sposób formalny uruchomić prowadzenie badań.
Badania mogą rozpocząć się po utworzeniu odpowiedniej grupy, po uzyskaniu odpowiednich
zezwoleń, zebraniu środków finansowych, zbudowaniu zaplecza organizacyjnego i szkoleniowego
oraz obsługi prawnej, i na określonych przez jednostkę prowadzącą warunkach organizacyjnych,
prawnych, finansowych – dotyczących standardów prowadzenia badań naukowych.
Nabór
Otwarty nabór polega na zebraniu grupy pełnoletnich osób w ogólnopolskie zarejestrowane
Stowarzyszenie i powołaniu lokalnych grup wsparcia w celu wspólnego uzyskania zezwoleń Inspekcji
Farmaceutycznej oraz Policji na niewielkie monitorowane uprawy na potrzeby członków,
w szczególności cierpiących na nieuleczalne schorzenia.
Program badań opracowany został na podstawie prawnych wyjątków od konwencji
antynarkotykowych, które umożliwiają zgodne z prawem krajowym korzystanie z przetworów konopi
w celach naukowych i medycznych jak i edukację na ten temat.
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Już sam udział w akcji społecznościowej Cannabis House wiąże się z uczestnictwem w badaniu
społecznym polegającym na ocenie sprawności operatywnej, kompetencji społecznych (umiejętność
załatwiania spraw w urzędach, zdolność do wspólnych działań społecznych, beta-testy serwisu
informatycznego do prowadzenia badań i postępowań urzędowych on-line zarządzanych z poziomu
grupy itp.) w populacji dorosłych regularnie używających konopi.
W ramach rekrutacji prowadzone są równolegle badania reakcji instytucjonalnych, mające na celu
wychwycenie błędów i możliwości poprawy funkcjonowania administracji publicznej, w tym
w wymiarze cyfrowym, a także pozyskanie zainteresowanych uczestników grup kontrolnych - osób
nie używających narkotyków np. Policjanci, lekarze, urzędnicy, pracownicy akademiccy.
*
Postanowienia obowiązujące uczestników
1. Do akcji społecznościowej mogą przystąpić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Cannabis House
przyjęci zgodnie ze statutem, zarejestrowani w serwisie cannabishouse.eu.
2. Potwierdzeniem członkostwa w rozumieniu pkt 1 jest uregulowana najpóźniej z końcem każdego
miesiąca składka podstawowa w wysokości 5 zł miesięcznie. Uczestnik może przekazać dobrowolnie
wyższą kwotę. Jednorazowa składka za pełny rok wynosi 50 zł. Nie można jednorazowo opłacić
składki za więcej niż 1 rok.
3. Składka nie podlega zwrotowi (byłoby to wbrew idei stowarzyszenia) i jest przeznaczona w całości
na pokrycie kosztów obsługi akcji – podstawowej infrastruktury, obsługi księgowej, obsługi prawnej.
Wszystkie wpłaty przeznaczane są na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia zgodnie
z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawą Prawo
o stowarzyszeniach. Sprawozdanie finansowe jest publikowane do 31 marca każdego roku.
4. Związane z udziałem w badaniach koszty upraw, surowców, wyposażenia i usług (w tym
ewentualnych badań lekarskich, konsultacji specjalistycznych) pokrywają dodatkowo sami uczestnicy
zgodnie z zasadami rekrutacji i personalizacji.
5. Uczestnicy mogą korzystać z finansowania ze środków publicznych w granicach obowiązującego
prawa i zgodnie z zasadami rekrutacji i personalizacji.
6. W razie niepowodzenia akcji Stowarzyszenie może zostać rozwiązane a majątek pozostały po
spłacie zobowiązań z tytułu obsługi informatycznej, księgowej i prawnej – przekazany na cel
charytatywny.
7. Uchwały Stowarzyszenia Cannabis House w tym zmieniające niniejszy regulamin wiążą
uczestników akcji o ile nie są sprzeczne z prawem lub wiążącymi umowami i pod warunkiem
ogłoszenia z miesięcznym wyprzedzeniem. Od uczestnika badań wymagane będzie przestrzeganie
wydanych w tym trybie wytycznych i procedur pod rygorem wykluczenia ze stowarzyszenia a nawet
odpowiedzialności karnej.
8. Każdy uczestnik ma prawo rezygnacji, które wyraża się poprzez zaprzestanie płatności lub pisemną
deklarację.
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Zastrzeżenie – uruchomienie programu badawczego jest zdarzeniem warunkowym
9. Udział w badaniu jest uwarunkowany uzyskaniem zgód i zezwoleń. Uczestnik przyjmuje
do wiadomości, że udział w akcji społecznościowej nie przesądza automatycznie o przyjęciu do
badania (wymagana jest aktywność i przestrzeganie zasad w procesie personalizacji) ani o samym jego
przeprowadzeniu – badania mogą być blokowane przez urzędy, na przeszkodzie mogą stanąć inne
niezawinione okoliczności, których rozwiązanie może stanowić zadanie dla uczestników
i warunek przeprowadzenia badań.
10. Badania mogą rozpocząć się po utworzeniu odpowiedniej grupy i na warunkach (organizacyjnych,
prawnych, finansowych) określonych przez jednostkę prowadzącą – dotyczących standardów
prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi.
11. Powodzenie przedsięwzięcia może zależeć od aktywności i stopnia zaangażowania innych
uczestników akcji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że może nie zostać zakwalifikowany
do udziału w akcji i badaniach z powodu nie ukończenia procesu personalizacji – na skutek braku
zaangażowania bądź wykazania się zbyt słabymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w badaniach może być związany z koniecznością
wykonania badań lekarskich, wykonywania pewnych zadań, które w dłuższej perspektywie mogą być
konieczne do pogodzenia z dotychczasowym stylem życia.
13. Nie należy utożsamiać badań społecznych z badaniami klinicznymi leków. Udział w badaniach
nie może zastąpić terapii prowadzonej przez lekarza, celem badań społecznych nie może być
udowodnienie leczniczego działania produktu bądź metody leczenia.
14. Uczestnik może być zobowiązany zachować w tajemnicy swój udział w badaniach,
w szczególności jeśli chodzi o publikacje na portalach społecznościowych.
15. Uczestnik może wykonywać inne aktywności zgodnie profilem działalności Stowarzyszenia
(np. działanie w celu zmiany prawa, wsparcia badań), nie uczestnicząc osobiście w badaniach
naukowych.
16. Uczestnictwo w akcji społecznościowej może wymagać podania danych osobowych i wyrażenia
zgody na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Cannabis
House z siedzibą w Łodzi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za aktualny adres e-mail oraz inne
dane kontaktowe do komunikacji w ramach akcji społecznościowej.
17. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od partnerów
Stowarzyszenia w zamian za co przysługują mu zniżki za zakup towarów i usług w ramach akcji
społecznościowej oraz badań.
18. Wszelkie udostępniane w ramach akcji dokumenty oznaczone jako wersja BETA mają
charakter wyłącznie poglądowy, w szczególności nie mogą być podstawą czynności prawnych ani
wywołać skutków prawnych, chyba że wynika to jednoznacznie z ich zapisów lub z dokumentów
powołujących się na ich zapisy, podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji
Stowarzyszenia lub osoby trzecie, jeśli zapisy tych dokumentów tak stanowią.

Prezes Zarządu
Konrad Rycerz
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