Regulamin rekrutacji uczestnictwa
w projekcie pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”
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§1
Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Usługi
zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”, dalej jako Projekt.
Biuro Projektu znajduje się w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, ul. Ogrodowa 5,
47-303 Krapkowice. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Tel. kontaktowy: 77 46 61 706, e-mail: dps_anna@op.pl.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych w Aglomeracji Opolskiej współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Okres realizacji Projektu: od zakończenia rekrutacji do 31.03.2020 r.

§2
Cel główny projektu
Celem głównym Projektu jest stworzenie i rozwój wysokiej jakości usług społecznych i ich
implementacja na terenie powiatu krapkowickiego na rzecz osób, rodzin i opiekunów przeżywających
trudności związane z funkcjonowaniem w związku z już istniejącą lub powstałą niesamodzielnością,
poprawa dostępu do usług specjalistycznych, upodmiotowienie ww. grupy oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. Projekt jest skierowany do osób i pośrednio do rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu krapkowickiego.
§3
Rekrutacja
1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które w chwili przystąpienia do Projektu posiadają
ukończone 60 lat, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu
krapkowickiego.
2. Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób, w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn.
Podział grupy względem udziału kobiet i mężczyzn może ulec zmianie w trakcie trwania Projektu.
3. Grupę docelową stanowią osoby, które spełniają kryterium określone w ust. 1 oraz osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym określone w Wytycznych w zakresie zasad
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, w szczególności:
1) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem
pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
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z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) spełniające co najmniej jedną z przesłanek określoną w art. 7 pkt. 1,
3, 5, 6, 11 oraz w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 tej ustawy. Priorytetowo traktowane będą osoby
spełniające przesłanki z art. 8 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy;
2) osoby niesamodzielne, tj. osoby które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia z związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
3) osoby z niepełnosprawnością, tj.
a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018 r. poz.
511 ze zm.),
b) osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018 r. poz. 1878 ze zm.) osoby
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
c) osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej wynikające z innych dokumentów.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest niekorzystanie przez Uczestnika Projektu ze świadczeń
finansowanych przez NFZ w zakresie rehabilitacji oraz z takiego samego wsparcia w ramach innego
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Biuro Projektu o ewentualnym rozpoczęciu korzystania ze
świadczeń finansowanych przez NFZ w zakresie rehabilitacji lub rozpoczęciu udziału w innym
projekcie współfinansowanym w ramach środków Unii Europejskiej
Zasady Projektu są zgodne z polityką równych szans kobiet i mężczyzn.
Kwalifikacja do Projektu będzie się odbywała na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych
tj.:
1) formularza rekrutacyjnego do Projektu ( załącznik nr 1)
2) zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2)
3) zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu (załącznik nr 3)
Wzory dokumentów oraz informację o rekrutacji zamieszcza się na stronie internetowej
www.powiatkrapkowicki.pl. Informacji na temat Projektu udziela telefonicznie lub bezpośrednio
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach. Wzory dokumentów dostępne są
również w siedzibie Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach.
Wypełnione dokumenty do rekrutacji należy złożyć bezpośrednio w Domu Pomocy Społecznej
„ANNA” w Krapkowicach, przy ulicy Ogrodowej 5, lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty
w terminie od 02.11.2018 r. do 16.11.2018 r. do godz. 15.00 (w przypadku korespondencyjnego
dostarczenia decyduje data i godzina wpływu do Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w
Krapkowicach).
Przyjęcie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie.
Kandydat ma możliwość złożenia uzupełnień w dokumentacji rekrutacyjnej w terminie do 3. dni
roboczych licząc od dnia powiadomienia w formie telefonicznej.
Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna, która na podstawie karty oceny merytorycznej
dokonuje oceny dokumentów rekrutacyjnych pod kątem spełnienia przez Kandydata kryteriów
niezbędnych do zakwalifikowania go do udziału w projekcie.
Ocena kryteriów odbywa się na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
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14. W wyniku rekrutacji powstanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które spełniły
największą liczbę kryteriów.
15. W przypadku większej ilości osób zgłoszonych niż zakłada Projekt, a które kwalifikują się do udziału
w Projekcie, decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).
16. Sporządzana jest lista osób rezerwowych, które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie
zakwalifikowały się do udziału w Projekcie.
17. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji
osób wcześniej zakwalifikowanych lub skreślenia z listy uczestników, jeżeli pozwolą na to warunki
realizacji Projektu.
18. O końcowym wyniku rekrutacji kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani w terminie
5 dni roboczych od dnia jej zakończenia.
§4
1. Formy wsparcia zaplanowane w Projekcie:
1) w ramach Mobilnego Punktu Rehabilitacyjnego:
a) usługi zdrowotne w formie rehabilitacji w domu uczestnika Projektu realizowane od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Usługi rehabilitacyjne - głównie z zakresu
rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń, realizowane przez
fizjoterapeutów. Uczestnicy Projektu skorzystają z zabiegów fizykoterapii i kinezyterapii.
Szczególny nacisk zostanie położony na kompensację niesprawności, niesamodzielności,
nabywania umiejętności dnia codziennego oraz poradnictwo specjalistyczne;
b) rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (nie zapewniony
dowóz);
c) terapia treningu funkcjonalnego realizowana poprzez udział uczestnika Projektu w Domu
Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach w oparciu o nowoczesny program terapii
funkcjonalnej na urządzeniu Neuroathome (nie zapewniony dowóz);
2) w ramach Powstania Sali doświadczania świata – seanse zdrowotne w Sali Doświadczania
Świata w Domu Pomocy Społecznej „ ANNA” w Krapkowicach realizowane poprzez stymulację
sensoryczną (nie zapewniony dowóz);
3) w ramach zajęć w grocie solnej - udział wybranych uczestników Projektu w seansach
w grocie solnej w szczególności, w zakresie terapii układu oddechowego. Zapewniony zostanie
transport uczestników spod budynku Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach na
miejsce wykonywania zabiegów oraz powrót pod budynek Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA”
w Krapkowicach.
2. Ilość oraz czas trwania zajęć przypadających na jednego uczestnika określi indywidualnie
fizjoterapeuta na podstawie wypełnionego przez lekarza załącznika nr 2 do niniejszego
regulaminu.
§5
Uprawnienia i obowiązki Uczestniczki/Uczestnika Projektu
1. Uczestniczka/Uczestnik uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie pn. „Usługi
zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”.
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2. Dom Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach dopuszcza usprawiedliwione nieobecności
Uczestniczki/Uczestnika spowodowane chorobą lub ważnym zdarzeniem losowym.
Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia fizjoterapeuty prowadzącego formę
wsparcia lub złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynie nieobecności.
3. Uczestniczka/Uczestnik zobowiązany jest do:
1) aktywnego udziału w zajęciach rehabilitacyjnych;
2) przestrzegania ustalonego harmonogramu przewidzianych w ramach Projektu form wsparcia;
3) wypełniania zaleceń Biura Projektu w zakresie realizowanych zadań projektowych oraz
współpracowania z fizjoterapeutami i innymi wskazanymi osobami;
4) wypełnienia przed rozpoczęciem udziału w projekcie dokumentów związanych
z ewidencją uczestników projektu na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego
Funduszu Społecznego;
5) wypełnienia w trakcie trwania Projektu ankiet oraz kwestionariuszy dostarczanych zarówno
przez fizjoterapeutów oraz Dom Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach;
6) bieżącego informowania o zmianie swojego statusu na rynku pracy;
7) niezwłocznego poinformowania fizjoterapeuty lub bezpośrednio Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach o rezygnacji z udziału w Projekcie;
8) poddania się czynnością kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty w zakresie
i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia;
9) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego
Regulaminu.
4. Dom Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego
wykorzystania wizerunku Uczestniczki/Uczestnika do celów promocyjnych (katalogi, foldery,
zdjęcia, inne publikacje) pod warunkiem, że materiały zdjęciowe lub materiały audiowizualne
zostały wykonane w trakcie trwania Projektu.
§6
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1.
2.
3.

4.

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej przyczyny i
wymaga pisemnego uzasadnienia.
W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników, uczestnik może
zostać zobowiązany do zwrotu kosztów uczestnictwa w Projekcie.
Dom Pomocy Społecznej ,,ANNA” zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę w
trybie natychmiastowym w przypadku:
1) rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu wynikających z § 5 ust 3 ;
2) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w Projekcie dłuższej niż 30 dni;
3) gdy uczestnik podczas planowanej formy wsparcia znajduję się w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
Uczestnik projektu może zostać zobowiązany do zwrotu udzielonego wsparcia także po
zakończeniu udziału w projekcie jeśli zostaną ujawnione okoliczności, które skutkują obowiązkiem
zwrotu.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu.
2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu w Domu Pomocy Społecznej ,,ANNA” w Krapkowicach
i na stronie internetowej www.powiatkrapkowicki.pl.
3. DPS „ANNA” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie
poinformuje zainteresowanych.
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