REGULAMIN REKRUTACJI I UCZETNICTWA W PROJEKCIE
„UDOSTĘPNIANIE USŁUG REHABILITACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU
SPEŁECZNEMU CELEM ZDEINSTYTUCJONALIZOWANIA USŁUG MEDYCZNYCH”

§ 1. Definicje
1. projekt „"Udostępnienie usług rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu celem
zdeinstytucjonalizowania usług medycznych" realizowany przez Ekovita sp. z o.o. i wspoó łfinansowany
ze só rodkoó w Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoó dztwa SŚ ląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie:
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.6. Rozwoó j usług
zdrowotnych,
2. beneficjent – Ekovita sp. z o. o. ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa,
3. uczestnicy projektu – mieszkanó cy wojewoó dztwa só ląskiego zagrozż eni wykluczeniem społecznym
4. biuro projektu – Ekovita sp. z o. o. ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa,
5. punkty rekrutacyjne (czynne w godzinach pracy placoó wek): Ekovita sp. z o.o. ul. Klasztorna 23, 42200 Częstochowa
§ 2. Informacje o projekcie
1. Niniejszy regulamin okresó la proces rekrutacji uczestnikoó w oraz zasady ich udziału w projekcie.
2. Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30/06/2020 r.
3. Celem głoó wnym projektu jest zapobiegnięcie wykluczeniu osoó b potrzebujących wsparcia za pomocą
działanó rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie skutkoó w stwardnienia rozsianego i
udaroó w niedokrwiennych moó zgu.
4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji
projektu "Udostępnienie usług rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu celem
zdeinstytucjonalizowania usług medycznych", w szczegoó lnosó ci potwierdzenia kwalifikowalnosó ci
wydatkoó w, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
§ 3. Przebieg i kryteria rekrutacji
1. Do projektu mogą zgłaszacó się osoby, ktoó re mieszkają na obszarze wojewoó dztwa só ląskiego są w
zroó zż nicowanym wieku, męzczyzż ni i kobiety , w okresie udzielanego wsparcia. Posiadają orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności min. umiarkowane oraz dokumentu potwierdzające przebytą
chorobę SM lub udar niedokrwienny mózgu.
2. W celu zgłoszenia do projektu nalezż y dostarczycó do wybranego punktu rekrutacyjnego, okresó lonego
w § 1 pkt 5 wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, czyli:
-ankietę uczestnika projektu,
-zasó wiadczenie o niepełnosprawnosó ci
-dokumentację medyczną dot. schorzenia
3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w wybranych punktach rekrutacyjnych,
okresó lonych w § 1 pkt 5 w wersji papierowej, jak roó wniezż na stronie internetowej Beneficjenta:
www.ekovita.net
4. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposoó b ciągły do momentu osiągnięcia odpowiedniej grupy
uczestnikoó w, nie dłuzż ej nizż do 30 05 2020 r.
6. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestnikoó w, aby mozż liwe było zrealizowanie
rezultatoó w i wskazó nikoó w okresó lonych we wniosku o dofinansowanie.
7. Osoby, ktoó re z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną
umieszczone na lisó cie rezerwowej.

8. W przypadku wygenerowania dodatkowych só rodkoó w finansowych (oszczędnosó ci w budzż ecie
projektu) i zgody Instytucji przyznającej só rodki do projektu mogą bycó zakwalifikowani uczestnicy
ponad liczby opisywane w § 4 .
9. Badania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia, w
szczegoó lnosó ci z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta.
EKOVITA Sp. Z o.o. Ul. Klasztorna 23 42-200 Częstochowa
www.ekovita.net; info@ekovita.net Tel./Fax.- 034 365 50 89, 609808099
§ 4.Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:
1. Kompleksowa usługa rehabilitacyjna przeznaczona jest dla osoó b w zroó zż nicowanym wieku(roó wniezż
65+)ze stwierdzoną
niepełnosprawnosó cią (orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosó ci),
niesamodzielnych lub zalezż nych.
2.
Wsparciem
zostanie
objętych
336
osoó b.
Kompleksową usługę rehabilitacyjną
będzie realizował zespoó ł w składzie: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta
Zakres usług:
lekarza specj. rehabilitacji medycznej: wywiad, badanie fizykalne, analiza, ocena, interpretacja
wynikoó w badanó , wnioski, zalecenia, kontakt z rodziną, opiekunami chorego i przekazanie zalecenó ,
fizjoterapeuty: rehabilitacja w/g zlecenia lekarza obejmująca : kinezyterapia indywidualna, na
przyrządach, ogoó lnousprawniająca, fizykoterapia, balneoterapia, hydroterapia.
§ 5.Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. Kazż dy uczestnik ma prawo do:
bezpłatnych usług realizowanych w ramach zadanó projektu,
uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, przebiegu oraz wyniku badania,
zgłaszania do biura projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji projektu.
2. Kazż dy uczestnik zobowiązany jest do złozż enia dokumentoó w rekrutacyjnych do projektu a takzż e
wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentoó w słuzż ących bezposó rednio monitoringowi,
kontroli i ewaluacji projektu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania beneficjenta o wszystkich
zdarzeniach mogących zakłoó cicó uczestnictwo w projekcie.
§ 6.Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
W trakcie realizacji projektu (pomiędzy złozż eniem dokumentoó w a ostatnią usługą) dopuszczalna jest
rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie, ale wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego
osó wiadczenia o przyczynie rezygnacji. Biuro projektu posiada prawo skresó lenia uczestnika z listy
uczestnikoó w w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
§ 7.Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji projektu osobom i
instytucjom zewnętrznym upowazż nionym do przeprowadzania kontroli projektu.
§ 8.Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w zż ycie 1 lipca 2017 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub
dokumentoó w programowych.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez V-ce Prezez Zarządu
Ekovita sp.z o.o. Karolina Karwowska
4. Nadzoó r nad realizacją projektu, a takzż e rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie nalezż y
do V-ce Prezes Zarządu Ekovita sp. z o.o. -Karolina Karwowska

