REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt pt „Jesteś tego warta! Program holistycznej terapii i rehabilitacji dla kobiet z nowotworem
piersi” nr WND-RPSL.09.02.06-24-0685/17-003, realizowany w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie
społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.6. Rozwój
usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§1. Definicje
Realizator Projektu: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "SANUS"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Projekt: „Jesteś tego warta! Program holistycznej terapii i rehabilitacji dla kobiet z nowotworem
piersi” złożony w odpowiedzi na nabór RPSL.09.02.06-IZ.01-24-159/17.
Regulamin: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Jesteś tego warta! Program holistycznej
terapii i rehabilitacji dla kobiet z nowotworem piersi” nr WND-RPSL.09.02.06-24-0685/17-00.
Uczestnik/czka projektu: osoba przystępująca do projektu, spełniająca kryteria dostępu zawarte
w niniejszym Regulaminie, która wyraziła chęć udziału w projekcie poprzez podpisanie deklaracji
uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyła wymagane Regulaminem dokumenty.
§2. Informacje ogólne o projekcie
1. Projekt pt „Jesteś tego warta! Program holistycznej terapii i rehabilitacji dla kobiet z nowotworem
piersi” nr WND-RPSL.09.02.06-24-0685/17-003 realizowany jest przez NZOZ PL „Sanus” Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 182 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2. Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług zdrowotnych - terapii i rehabilitacji 200 kobiet
mieszkających/pracujących/uczących się w woj. śląskim po zabiegach chirurgicznych związanych
z nowotworem piersi w oparciu o 1 kompleksowy/holistyczny Program terapeutyczno-rehabilitacyjny
realizowany do maja 2020.
Cel towarzyszący/uzupełniający: podniesienie standardu i jakości usług realizowanych na rzecz
odbiorców bezpośrednich (gr docelowej) przez 1 podmiot realizujący usług zdrowotne poprzez nabycie
zestawu specjalistycznych mobilnych urządzeń do rehabilitacji medycznej do lipca 2020 roku
3.
4.
•
•
•
•

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018 do 31.05.2020.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa:
warunki uczestnictwa w projekcie,
zasady rekrutacji,
zasady przyjmowania zgłoszeń,
zasady kwalifikacji do wsparcia

•
•

zasady organizacji oraz uczestnictwa form wsparcia,
zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie,

5. Adres Biura Projektu i Biura Rekrutacji:
BIURO PROJEKTU:
Siedziba Beneficjenta NZOZ PL SANUS Sp. z o .o.
ul. Wolności 182
41-800 Zabrze
Strona internetowa projektu: www.jestestegowarta.com.pl
Osoba do kontaktów:
Patrycja Stolarczyk
tel. + 48 576 760 055
e-mail: projekt@sanuszabrze.pl
BIURO REKRUTACJI
Siedziba Beneficjenta NZOZ PL „SANUS” Sp. z o .o.
ul. Wolności 182
41-800 Zabrze
Strona internetowa projektu: www.jestestegowarta.com.pl
Adres mailowy do rekrutacji: projekt@sanuszabrze.pl
Kontakt:
Patrycja Stolarczyk
tel. + 48 576 760 055
e-mail: projekt@sanuszabrze.pl

§3. Warunki uczestnictwa
1. Projekt skierowany jest do kobiet:
a) mieszających/pracujących/kształcących się na terenie woj. śląskiego w wieku powyżej 20 lat;
b) po przebytym zabiegu chirurgicznym związanym z nowotworem piersi i zakończonej
hospitalizacji;
c) które nie korzystają równoległe z udziału w refundowanych formach wsparcia dla kobiet
z nowotworem piersi;
d) z własnej inicjatywy/chęci chcą wziąć udział w kompleksowym programie terapii i rehabilitacji;
e) które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na przewlekłą chorobę, stan
zdrowia/niepełnosprawność;
f) nie korzystających z takiego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze
środków UE, w czasie trwania projektu
2. Do projektu zapraszamy wszystkie osoby spełniające warunki opisane w pkt 1.
3. Kryteria rekrutacji:
KRYTERIUM FORMALNE:

- prawidłowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego, wyrażenie własnej inicjatywy/chęci udziału
w kompleksowym programie terapii i rehabilitacji, zamieszkanie/zatrudnienie lub kształcenie na
terenie woj. śląskiego
KRYTERIUM DOSTĘPU:
- wiek powyżej 20 roku życia
- przebyty zabieg chirurgiczny związany z nowotworem piersi,
- zakończenie hospitalizacji,
- brak równoległego udziału w refundowanych formach wsparcia dla kobiet z nowotworem piersi,
-zagrożenie wykluczeniem społecznym ze względu na przewlekłą chorobę, stan
zdrowia/niepełnosprawność

KRYTERIA PUNKTOWANE:
- kobiety powyżej: 65 roku życia – 3 pkt, 50 do 64 rok życia -2 pkt, poniż 50 lat -1 pkt,
- nigdy nie przebyta rehabilitacja z NFZ – 3 pkt,
- prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego: 2 pkt,
- brak pracy/bezrobocie – 2 pkt
4.
Jedna osoba może uczestniczyć w każdej formie wsparcia.
5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem własnej inicjatywy do wzięcia
udziału w projekcie.
§. 4 Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie na terenie województwa objętego projektem (śląskie) od
czerwca 2018 roku, w sposób ciągły w okresie trwania projektu. Nabory odbywać się będą cyklicznie
do uzyskania grupy 10 osób.
2. Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą, mailową, pocztową lub
osobiście w biurze projektu..
3. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu – 41-800 Zabrze, ul. Wolności 182 (w siedzibie NZOZ
PL „SANUS” Sp. z o.o.).
4. Wszelkich informacji nt. rekrutacji udziela Specjalista ds. rekrutacji.
5. W przypadku wcześniejszego zrekrutowania kandydatek na uczestników projektu, rekrutacja zostanie
zakończona. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
6. Rekrutację uczestników prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
7. Kandydatki zobowiązane są do dostarczenia:
• formularza rekrutacyjnego;
• oświadczenia Uczestnika Projektu;
• podpisania umowy udziału w projekcie
8. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) Weryfikację formalną: Nabór uczestników spełniających kryteria dostępu poprzez analizę
wypełnionych i złożonych deklaracji uczestnictwa wraz z dokumentacją rekrutacyjną;
2) Ocenę kandydatur wg kryteriów dostępu i punktowych
3) Utworzenie list kandydatów zakwalifikowanych
4) Utworzenie list rezerwowych
5) Poinformowanie o wynikach i podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

§5. Zasady przyjmowania zgłoszeń
1. Zgłoszenia można dokonać osobiście – poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze
Projektu, drogą pocztową na adres Biura Projektu (Zabrze 41-800, ul. Wolności 182), drogą
elektroniczną na adres projekt@sanuszabrze.pl, przesyłając wypełnione i podpisane formularze (skan)
zamieszczone na stronie internetowej projektu www.jestestegowarta.com.pl
2. Procedurę kwalifikacyjną uznaję się za skuteczną w momencie spełnienia przez zainteresowanego
warunków przewidzianych niniejszym regulaminem oraz
dostarczenia wersji papierowej
dokumentacji rekrutacyjnej do Biura Projektu.
3. Weryfikacji formalnej otrzymanych dokumentów rekrutacyjnych dokonują osoby przyjmujące
zgłoszenia.
4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w projekcie.
§6. Zasady kwalifikacji
1.
2.
3.
4.
5.

Weryfikację formalną prowadzi specjalista ds. rekrutacji.
Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne.
Ocenę merytoryczną prowadzi Komisja złożona z Kierownika projektu i Specjalisty ds. rekrutacji.
O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów, o których mowa w §3.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób spełniających kryteria formalne niż zaplanowano
stworzona zostanie dodatkowo lista rezerwowa uczestników. W przypadku rezygnacji lub
niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną
osoby z listy rezerwowej.
6. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy/czki poinformowani zostaną pisemnie lub mailowo lub
telefonicznie lub osobiście.
7. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
§7. Zasady organizacji i uczestnictwa
1. Wsparcie dla Uczestników/czek projektu obejmuje działania:
a/ Konsultacja onkologiczna – 2,5 godziny obejmujące 3 konsultacje (1/: 1h- na etapie
włączenia do Programu Kompleksowej Rehabilitacji, 2/0,5h- po 50% zrealizowanego
Programu, 3:1h- po zrealizowaniu całości Programu).
b/ Zaopatrzenie w komplet bandaży i środków jednorazowego zużycia – 1 komplet dla
1 uczestniczki do realizacji celów rehabilitacji medycznej;
c/ Rehabilitacja medyczna - 64 godziny zabiegów rehabilitacji medycznej - rehabilitacja
medyczna przeprowadzona zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty – onkologa
z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń do rehabilitacji w okresie 24 m-cy
w uzgodnionych terminach;
d/ Warsztaty grupowe psychologiczno-coachingowe - 6 spotkań po 6 godzin każda sesja
warsztatów terapii grupowej (grupy 10 -osobowe);
e/ Catering na warsztatach terapii grupowej;
f/ Sesje psychologiczne indywidualne – 15 godzin bezpośrednich sesji z psychologiem
minimum 1 raz w tygodniu: 1 sesja = 1h;

g/ Konsultacje dietetyczne - 3 godziny (3 razy po 1 godzinie w ciągu całej terapii);
h/ Teleopieka psychologiczna – dostęp do psychologa dyżur: 4 godziny w każdą sobotę.

Wszystkie przewidziane formy wsparcia są BEZPŁATNE.
2.
Na spotkaniach grupowych przewidziany jest catering.
3. Harmonogram wsparcia będzie ustalany indywidualnie dla każdej Uczestniczki, po konsultacji
onkologicznej, w zależności od potrzeb uczestniczek projektu.
4. NZOZ PL „SANUS” Sp. z o.o. informuje, że w związku z realizacją projektu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
uczestniczki projektu potwierdzą udział w poszczególnych formach wsparcia w oparciu o dokumenty i
materiały (w tym dokumentację zdjęciową) umożliwiające rozliczenie projektu, które wynikają
z umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
§8. Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1. Udział w projekcie jest dobrowolny i uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do:
- uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia oraz do potwierdzenia
swojej obecności na listach obecności podpisem;
- wypełniania ankiet monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do
prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania; udzielania wszelkich informacji związanych
z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 9.2. Usługi
społeczne i zdrowotne - ZIT;
- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie;
-bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym do Projektu i/lub Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie;
- pisemnego usprawiedliwienia, rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie;
- potwierdzania udziału w poszczególnych formach wsparcia w oparciu o dokumenty i materiały (w tym
dokumentację zdjęciową) umożliwiające rozliczenie projektu, które wynikają
z umowy
o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez
złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia liczonym od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie
w/w oświadczenia
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki projektu z listy uczestników
w przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od
Uczestnik/czka projektu) Uczestnik/czka projektu może zostać obciążony kosztami uczestnictwa
w Projekcie.
§9. Postanowienia końcowe
1.
2.

Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji
projektu.
Realizator projektu „Jesteś tego warta! Program holistycznej terapii i rehabilitacji dla kobiet
z nowotworem piersi” zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie
w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.
4.
5.

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.
Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

……………………………………………………..
(podpis)

