
 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Walcz o zdrowie! - wsparcie 

rehabilitacji osób niesamodzielnych z województwa śląskiego” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Podstawowe pojęcia: 

Projekt „Walcz o zdrowie! - wsparcie rehabilitacji osób niesamodzielnych z województwa 

śląskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 Biuro Projektu: Centrum Medyczne REHAB, ul. 21 Listopada 12, Czeladź,  tel. 503 924 020 

e-mail: rehab@cmrehab.pl; www.cmrehab.pl. 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Walcz o zdrowie - wsparcie rehabilitacji 

osób niesamodzielnych z woj. śląskiego - Wersja 01 z dnia 29.10.2018 

 

A. §1 Definicje 

1. Dla pojęć wykorzystanych w niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące definicje: 

1) Beneficjent – Centrum Medyczne REHAB Sp. z o.o, z siedzibą w Czeladzi, ul. 21 

Listopada 12 

2) Projekt – „Walcz o zdrowie! - wsparcie rehabilitacji osób niesamodzielnych z województwa 

śląskiego” - projekt realizowany w ramach umowy nr WND-RPSL.09.02.06-24-0697/17-00, w 

ramach V Osi priorytetowej osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. 

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług 

zdrowotnych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 - 2020 

3) Uczestnik projektu/Pacjent – osoba/pacjent zakwalifikowana/-y do projektu zgodnie z 

zasadami określonymi w Regulaminie. Osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń 

zdrowotnych w ramach Projektu; 

4) Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

5) Organizator – podmiot udzielający świadczeń w ramach Projektu, tj. Centrum Medyczne 

REHAB Sp. z o.o, 

mailto:rehab@cmrehab.pl


 

6) Osoba wyłączona z Projektu – osoba korzystająca ze świadczeń finansowanych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz 

rehabilitacji leczniczej na oddziale dziennym lub stacjonarnym, także gdy wskazaniem jest 

zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (weryfikacja na podstawie składanego 

oświadczenia). 

7) Niepełnosprawność sprzężona – niepełnosprawność złożona, podwójna lub wieloraka, 

bądź też towarzyszy jej dodatkowe kalectwo. Upośledzenie sprzężone występuje u osoby u 

której stwierdza się dwie lub więcej niepełnosprawności (np. niewidoma osoba z porażeniem 

mózgowym). 

8) Wykluczenie społeczne lub zagrożenie wykluczeniem społecznym: brak lub zagrożenie 

ograniczonymi możliwościami uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z 

podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla 

każdego, najczęściej z min. jednego powodu wymienionego w Ustawie o pomocy społecznej 

z dn. 12 marca 2004 roku, który kwalifikuje się do objęcia pomocą społeczną (np. ubóstwo; 

niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa) 

9) Wielokrotne wykluczenie społeczne lub zagrożenie nim – wykluczenie bądź zagrożenie 

wykluczeniem społecznym z więcej niż jednego powodu. 

§2 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Regulamin) określa zasady rekrutacji 

Uczestników projektu i uczestnictwa w projekcie „Walcz o zdrowie! - wsparcie rehabilitacji 

osób niesamodzielnych z województwa śląskiego” 

 2. W ramach Projektu realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z 

kontynuacją terapii i procesem rehabilitacji w zakresie funkcjonalnym i procesów 

poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach 

Projektu należą: 

a. ocena potrzeb rehabilitacyjnych pacjenta 

b. zabiegi pielęgniarskie i pielęgnacyjne, w tym edukacja pacjenta i jego rodziny z zakresu 

opieki i pielęgnacji; 

c. fizjoterapia 

d. wsparcie dietetyczne; 

 e. wsparcie psychologiczne 

f. wsparcie edukacyjne dla rodzin pacjentów (uczestników projektu) 

g. wsparcie w postaci wypożyczalni sprzętu medycznego na preferencyjnych warunkach, 

przy czym sprzęt medyczny w ramach niniejszego projektu może być udostępniony 

beneficjentom na maksymalny okres 30 dni kalendarzowych. W wyjątkowych przypadkach, 

w miarę dostępności sprzętu, kierownik projektu może wydłużyć ten okres o kolejne 30 dni 

na pisemny wniosek Beneficjenta lub jego opiekuna faktycznego. 



 

3. Uczestnik projektu ma prawo do korzystania z wszystkich lub wybranych z powyższych 

form świadczeń zgodnie z indywidualnym planem terapii ustalanym na podstawie kwalifikacji 

medycznej do udziału w Projekcie. Liczba wizyt w domu pacjenta jest uzależniona od 

możliwości realizatorów projektu oraz liczby oczekujących zakwalifikowanych uczestników. 

4. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki: 

Uczestnikami niniejszego projektu (BO) mogą być osoby, które łącznie spełnią warunki A+B 
 
(A) mieszkańcy województwa  śląskiego (uczą się, pracują zamieszkują na terenie 
województwa śląskiego) – całe województwo. 
 
 B) niesamodzielni, wykluczeni lub zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 
minimum jednego powodu wymienionego poniżej, 
 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez 
pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej 
b) z powodu niepełnosprawności 
c) osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan 
zdrowia, z zaburzeniami/schorzeniami typu: udar mózgu, częściowy bądź całkowity paraliż, 
które wynikają z problemów zdrowotnych (np. wylewów), wieku, lub są wynikiem wypadków 
(np. komunikacyjnych), stanów pooperacyjnych, i innych zdarzeń losowych, a jednocześnie 
skutki tych zdarzeń mogą być usunięte lub złagodzone w procesie rehabilitacji. 
 
5. W szczególności (kryteria preferencyjne) do projektu będą przyjmowane 
a.  osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z 
zaburzeniami psychicznymi 
b.  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego (z kilku powodów, które należy wskazać w 
formularzu zgłoszeniowym) 
c.  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa  (na podstawie 
zaświadczenia o korzystaniu z pomocy/przyznaniu pomocy) 
 
6. Spełnienie kryteriów preferencyjnych nie jest obowiązkowe. Podstawowym warunkiem 
uczestnictwa w projekcie jest spełnienie warunków określonych w par. 2 pkt 4. 
 

§3 Uczestnicy projektu 
 
1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia kryteria, o których mowa w par. 
2 pkt 4 oraz która złoży wymagane dokumenty określone w ust 3, i zostanie zakwalifikowana 
do udziału w Projekcie oraz podpisze Deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz Formularz 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Projektu. 
 

A. Wzory wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej 
Beneficjenta oraz w siedzibie Beneficjenta. 
  
Wymagane dokumenty rekrutacyjne obejmują: 

I. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE 

a. Formularz zgłoszeniowy 



 

b .Zaświadczenie lekarskie (np. od lekarza pierwszego kontaktu) o chorobie 

przewlekłej wpływającej na ograniczenie samodzielności zawierającej zalecenia 

korzystania z minimum jednej formy wsparcia oferowanej w projekcie lub kopia karty 

informacyjnej/ wypis ze szpitala nie starszy niż 12 miesięcy przed datą 

przystąpienia do Projektu. Dopuszczalne jest także dostarczenie dokumentacji 

medycznej  starszej niż 12 miesięcy potwierdzającej chorobę przewlekłą 

postępującą (np. stwardnienie rozsiane). 

c. potwierdzenie zamieszkania/pracy/nauki na terenie objętym projektem  - 

dokument do wglądu, np. dowód osobisty, umowa o pracę z zakładem pracy lub 

zaświadczenie od pracodawcy, legitymacja studencka itp). 

II. DOKUMENTY NIEOBOWIĄZKOWE (TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ 

KRYTERIA DODATKOWE I MOGĄ W ZWIĄZKU Z TYM UZYSKAĆ DODATKOWE 

PUNKTY W PROCESIE REKRUTACJI) 

a. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
osoby z zaburzeniami psychicznymi  - zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o 
niepełnosprawności 
 
b. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (z kilku powodów) – 
oświadczenie zawarte w formularzu zgłoszeniowym poprzez zaznaczenie 
odpowiednich punktów 
 
c.  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa  - 
zaświadczenie o korzystaniu z pomocy/przyznaniu pomocy 

 

2. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 1200 Uczestników Projektu 

(Mężczyźni 400 osób, Kobiety 800 osób). 

3.  osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane wypełnić 

dodatkowe dokumenty: deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, formularz danych osobowych do celów 

statystycznych. 

 

§4 Zasady rekrutacji 

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym, z weryfikacją 

kryteriów raz na miesiąc. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane 

osoby spełniające kryteria preferencyjne. 

2. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest bezpośrednio przez Beneficjenta w 

zakresie dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w par. 3 pkt 3. 

3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w par 3 pkt. 3, należy 

składać 



 

 a) w wersji papierowej, w siedzibie Beneficjenta  w celu zarejestrowania ich w kolejce 

oczekujących 

b) pocztą tradycyjną/ kurierską – na adres ul. 21 Listopada 12, 41-250 Czeladź, z 

dopiskiem „Rekrutacja Projekt – Walcz o zdrowie” 

c) drogą elektroniczną (skany)  - w przypadku zakwalifikowania się do projektu, na 

późniejszym etapie obligatoryjne będzie dostarczenie dokumentów w formie 

papierowych oryginałów lub kserokopii. 

2. O zakwalifikowaniu Uczestnika do Projektu decydują następujące kryteria: 

a. formalne, tj.: kompletność złożenia wypełnionych dokumentów, przy czym 

Uczestnik Projektu może uzupełnić ewentualne braki formalne we wskazanym 

terminie (weryfikacja przez pracownika administracyjnego Projektu). Nieuzupełnienie 

wskazanych braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem 

zgłoszenia. Beneficjent nie zwraca dokumentów, które zostały odrzucone; 

 b. merytoryczne, tj.: spełnienie warunków udziału w Projekcie określonych w §3, w 

tym pozytywna kwalifikacja ze względów medycznych. 

3. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 

równości płci. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo preferencji w przyjęciu do Projektu (1) osób o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

osoby z zaburzeniami psychicznymi (2) osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego (3) osób korzystających z PO PŻ – każde kryterium dodatkowe 2 

punkty. 

5. O przyjęciu do projektu Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani drogą 

telefoniczną na numer telefonu do kontaktu wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

6. Rekrutacja zostanie zakończona w momencie zapełnienia wszystkich wolnych 

miejsc umożliwiających udział w Projekcie. 

7. Uczestnicy Projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do 

udziału w Projekcie, zostaną uwzględnieni na liście rezerwowej. 

8. W przypadku zwolnienia się miejsca umożliwiającego udział w Projekcie do 

projektu będą zapraszane osoby w kolejności zarejestrowania zgłoszenia na liście 

rezerwowej. 

 

§5 Zasady uczestnictwa 

1. Za udział w projekcie Uczestnicy Projektu ponoszą zryczałtowany koszt w 

wysokości 10 zł za całość uczestnictwa. Dodatkowo ustala się indywidualny cennik 

wypożyczenia sprzętu medycznego. 



 

2. Z opłat zwolnieni są uczestnicy projektu osiągający dochód w przeliczeniu na 

domownika poniżej granicy ubóstwa, jak również, w wyjątkowych wypadkach, 

Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty (np. w wyjątkowych 

sytuacjach życiowych) 

3. Dopuszcza się uiszczenie opłaty za uczestnika przez osobę trzecią, w tym 

osobę prawną (np. fundację) 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do współpracy przy realizacji zaleceń 

wynikających z Indywidualnego planu terapii i wykazuje motywację do poprawy 

swojego stanu zdrowia. 

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do korzystania ze świadczeń 

medycznych, w tym w szczególności rehabilitacyjnych w ramach Projektu pod 

rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu. Każdemu Uczestnikowi Projektu 

przysługuje program rehabilitacyjny do maksymalnie 3 miesięcy z zastrzeżeniem 

sytuacji przystąpienia do Projektu w wyniku rezygnacji innego Uczestnika Projektu, 

gdy już wszystkie wolne miejsca były zajęte. W tej sytuacji o ilości świadczeń 

rehabilitacyjnych zdecyduje Kierownik Projektu na podstawie dostępnych zasobów. 

Uczestnik Projektu jest informowany o sugerowanym terminie trwania rehabilitacji 

przez Zespół Projektu. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do korzystania ze świadczeń w ramach 

projektu w sposób ciągły pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu w 

przypadku odnotowania nieusprawiedliwionej nieobecności. Obecność Uczestnika 

oraz realizacja planu terapeutycznego jest potwierdzana podpisem przez Uczestnika 

Projektu.  Uczestnik Projektu  oraz  osoba wykonująca świadczenie na rzecz 

Uczestnika potwierdzają swoim podpisem korzystanie ze świadczeń szczegółowych 

w ramach Projektu, tj. korzystanie z konsultacji, wizyty, zabiegów 

fizjoterapeutycznych, odbiór sprzętu z wypożyczalni, udział w szkoleniach. 

7. W przypadku braku możliwości podpisania dokumentów przez Uczestnika ze 

względu na jego stan zdrowia  jego opiekun faktyczny składa oświadczenie i 

podpisuje wszystkie dokumenty w imieniu Uczestnika. 

8. Powodem natychmiastowego wykluczenia z projektu przez Kierownika 

Projektu jest naganne lub agresywne  zachowanie Uczestnika, pozostawanie pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających Uczestnika lub jego bliskich obecnych 

podczas realizacji Projektu. Zdarzenie zgłasza realizujący świadczenia szczegółowe 

Kierownikowi Projektu. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez Kierownika 

Projektu. 

9. W przypadku skreślenia/rezygnacji Uczestnika Projektu zakwalifikowanego do 

Projektu  na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik oczekujący w 

kolejce. 

§6 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 

01.06.2018 



 

2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Kierownik Projektu.   

3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 

4. Beneficjent jest administratorem danych osobowych Uczestników Projektu i 

zobowiązuje się przetwarzać ich dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze 

zm.), jak również zachować wszelkie wymagania techniczne oraz organizacyjne 

zapewniające ochronę danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 

Projektu,. Wszystkie dane osobowe Uczestników Projektu będą wykorzystywane 

tylko i wyłącznie przez Beneficjenta dla potrzeb realizacji Projektu. 

 

 


