Regulamin rekrutacji do projektu
Pt. Realizacja Programu Zdrowotnego ,,Profilaktyka i rehabilitacja osób z
dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej" przez
Certus Sp. z o.o. w Myślenicach Nr RPMP.08.06.02-12-0178/18
współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§1
Informacje ogólne
1) Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji do projektu ,,Profilaktyka i
rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie
pracy zawodowej" przez Certus Sp. z o.o. w Myślenicach Nr RPMP.08.06.0212-0178/18 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) Projekt realizowany jest w okresie: 01.06.2018r. - 31.05.2021r.
§2
Wsparcie w ramach projektu dotyczy przywrócenia uczestnikom programu
(osobom z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy
zawodowej) z terenu powiatu myślenickiego, pełnej lub maksymalnie możliwej
do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej
w okresie 01.06.2018r. - 31.05.2021r. Realizacja tego celu odbywać się
będzie

poprzez

wdrożenie

kompleksowego

programu

,,Profilaktyka

i

rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie
pracy zawodowej".

§3
Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni)
Grupą docelową (GD) są osoby w wieku aktywności zawodowej, które spełniają
warunki uczestnictwa w wybranym regionalnym programie zdrowotnym

(RPZ)

- ,,Profilaktyka i

rehabilitacja

osób

z dysfunkcjami

narządu

ruchu

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej".
GD jest zgodna z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014- 2020: Projekt jest skierowany do GD z obszaru woj. małopolskiego (w
przypadku os. fiz. uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj.
małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cyw., w przypadku innych
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. małopolskiego).
Będzie to 225 kobiet i 225 mężczyzn z powiatu myślenickiego w wieku aktywności
zawodowej (aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej, osoba pracująca albo
pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej
podjęciem), która doświadczyła dysfunkcji narządów ruchu. Co najmniej 30%
uczestników programu zawiera się w przedziale wiekowym 40 - 59 lat. Obszar
realizacji projektu obejmuje co najmniej 1 powiat woj. małopolskiego - powiat
myślenicki.
§4
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem
zasady równości szans. Podczas rekrutacji zapewniony będzie równy dostęp
do informacji o projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału w nim osobom z
różnymi niepełnosprawnościami.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w sposób ciągły.
3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator Projektu.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.
5. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie
złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w siedzibie Placówki:
CERTUS sp. z o.o., 32-400 Myślenice ul. Drogowców 5,
(dokumentacja do pobrania ze strony beneficjenta i/lub w biurze Projektu)
6. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:
a) Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
b) Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach
formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami.

c) Oświadczenie RODO – ogólna klauzula informacyjna dla pacjentów NZOZ
„CERTUS”

7. Dokumentacja projektowa składa się z:
a) Dokumentów wskazanych w pkt 6;
b) Umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie
c) Oświadczenia Uczestnika Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności
d) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
8. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat może zostać
poproszony drogą mailową lub telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie
braków

w

dokumentacji.

W

przypadku

nie

uzupełnienia

braków

w

dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych kandydat może zostać skreślony z listy
uczestników Projektu.
9. Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji
dostępne są na stronie internetowej www.cmcertus.pl oraz w Biurze Projektu.
10. Ocena uczestników kwalifikowanych do projektu przeprowadzana będzie na
podstawie dokumentacji rekrutacyjnej wypełnionej przez kandydata.
11. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnianie kryteriów programu. O
objęciu wsparciem w ramach RPZ decydują względy i wskazania medyczne.
Kwalifikację uczestników do programu dokona zespół złożony z lekarza
specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz
fizjoterapeuty (dopuszczalny jest udział magistra fizjoterapii). Zespół dokonuje
wstępnej kwalifikacji na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej.
Ostateczna kwalifikacja odbywa się podczas wstępnego badania lekarskiego i
wstępnego badania fizjoterapeutycznego. W przypadkach ciężkich lub
niekwalifikujących się do leczenia zachowawczego, zespół kwalifikujący
kieruje takie osoby do leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego. Niezależnie od wyniku ostatecznej kwalifikacji (pozytywnej lub
negatywnej), zespół dokonujący kwalifikacji sporządza pisemną
dokumentację precyzującą powód przyjęcia lub odmowy przyjęcia danej osoby
do projektu oferującego wsparcie w ramach RPZ.
Kryteria dostępu do udziału w Programie:
Do programu mogą zostać zakwalifikowane osoby z uprzednio rozpoznaną
dysfunkcją narządu ruchu będącą skutkiem:
- wrodzonych zniekształceń narządu ruchu (Q65 - Q79 według klasyfikacji
ICD-10)
- choroby zwyrodnieniowej stawów, w szczególności choroby zwyrodnieniowej
kręgosłupa, stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu ramiennego
(M47, M00 - M25)

- choroby układowej tkanki łącznej (M32 - M35)
- urazu, w tym złamań i amputacji (S40 - S99, T91 - T95, Z89)
Kierowana osoba powinna dysponować dokumentacją medyczną pozwalającą
zespołowi kwalifikującemu do programu na określenie jednostki
chorobowej. Dokumentacja może zawierać:
- wyniki badań obrazowych (Rtg, TK, MR, USG) i neurofizjologicznych (EMG)
- odpisy dokumentacji leczenia ambulatoryjnego
- karty informacyjne leczenia szpitalnego
- zaświadczenia lekarskie potwierdzające jednostkę chorobową dotyczącą
układu ruchu
Skompletowanie dokumentacji medycznej potwierdzającej dysfunkcję narządu
ruchu leży po stronie uczestnika programu
12. Kryteria punktacji:
Kryteria dodatkowe:
Kandydatom zostaną przyznane dodatkowe punkty:
- zamieszkanie na terenie powiatu myślenickiego - 15 pkt
- osoba w przedziale wiekowym 40 - 59 lat - 12 pkt
- osoba w trudnej sytuacji finansowej

- o niskich dochodach

- nie

przekraczających 634 zł na osobę (kryterium dochodowe wg MOPS w
Myślenicach) - 11 pkt
Dopuszcza się możliwość ponownego zakwalifikowania uczestnika
zdyskwalifikowanego z powodu niekompletności dokumentacji medycznej. W
przypadku
zgłoszenia
się
większej
liczby
potencjalnych
uczestników/uczestniczek zostanie uwzględniane kryterium kolejności
zgłoszeń, z tym, że co najmniej 30% uczestników programu zawiera się w
przedziale wiekowym 40 - 59 lat, co odpowiada szczytom absencji chorobowej
wywołanej schorzeniami narządu ruchu.

13. Po analizie ankiet stworzona zostanie przez koordynatora projektu lista
rankingowa uczestników, przy czym zgodnie z zasadą równości płci
zakwalifikowanych zostanie ogółem 225 kobiet i 225 mężczyzn
14. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest także złożenie pisemnego
oświadczenia , że w chwili przystąpienia do Programu uczestnik nie jest objęty
żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku z
leczeniem chorób układu ruchu finansowanym przez NFZ , jak również nie

bierze udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym
ze środków publicznych.
15. Z uczestnictwa w Programie wykluczone są osoby , które w okresie ostatniego
miesiąca zakończyły pobyt w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym lub
korzystały

z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach

kontraktu z NFZ.
16. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu oraz
w biurze projektu.
17. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną powiadomione o
tym fakcie telefonicznie lub mailowo.
18. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana umowa o
udziale w projekcie.
19. W

przypadku

rezygnacji

lub

skreślenia

uczestnika

z

listy

osób

zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy
rezerwowej.

§5
Skład Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna składa się z:
1. Koordynatora Projektu - Przewodniczący Komisji,
2. Przedstawiciel placówki
§6
Zadania Komisji Rekrutacyjnej
3. Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu.
4. Wyjaśnienie uczestnikom zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Zatwierdzenie listy uczestników, którzy wezmą udział w projekcie.
6. Podejmowanie decyzji o przyjęciu do projektu, w przypadku zgłoszenia
większej liczby osób spełniających kryteria.

§7
Postanowienia końcowe
1. Osoby

zakwalifikowane

do

Projektu,

opuszczające

zajęcia

lub

uczestniczące w zajęciach nieregularnie mogą zostać usunięte z listy

uczestników projektu. W przypadku absencji na zajęciach , uczestnik
Programu zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie o czasowej
niezdolności do pracy lub zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu w
leczeniu , co uniemożliwia mu aktualnie uczestniczenie w zajęciach
Programu .
2. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 1 czerwca 2018r. i może ulec
zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub dokumentów programowych.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy
przekazać Koordynatorowi Projektu.
Myślenice, dn.01.06.2018

