
 

 

 

Regulamin Projektu 

 

USŁUGI ZDROWOTNE DLA NIESAMODZIELNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ 

 
 

realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Społeczny). 

 

§ 1 
 

Definicje związane z Projektem: 

1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Usługi zdrowotne dla 

niesamodzielnych w Bielsku Białej”. 
2. Osoba niesamodzielna – należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na 

niepełnosprawność, wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego. 
3. Opiekun – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, opiekującą się osobą 

niesamodzielną. 

4. Uczestnik/czka Projektu – należy przez to rozumieć osobę, która podpisała 

Formularz zgłoszeniowy w projekcie. 
5. Realizator Projektu - należy przez to rozumieć KONIOR CLINIC SPÓŁKA Z 

ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. 

PSZENNA 11, 43-300 Bielsko-Biała. 
 

§ 2 

 
Postanowienia ogólne 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług medycznych dostosowanych do 

osób niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z terenu Bielska Białej i okolic, poprzez zapewnienie skutecznych 
przedsięwzięć nastawionych na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych. 

Projektem w okresie od 1.09.2019r. do 31.08.2020r. zostanie objętych 110 os. 

niesamodzielnych (60 K i50M). W ramach proj. zostanie również zapewnione 
wsparcie dla osób z ich otoczenia - 55 beneficjentów w tym 30K i 25M. 

Projekt zakłada: 

1. Stworzenie skoordynowanego systemu realizacji usług medycznych dla 
uczestników projektu w ich środowisku lokalnym.  

2. Rehabilitację medyczną- zapewnienie deinstytucjonalizacji kompleksowych 

usług zdrowotnych i długoterminowej opieki medycznej w środowisku 

lokalnym. 
3. Zapewnienie wsparcia 55 opiekunom osób niesamodzielnych w szczególności 

poprzez podniesienie umiejętności w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi oraz poradnictwo psychologiczne.  
 

 

 
 

 

 



 

 

 

§ 3 

 

Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby doświadczające wykluczenia 
społecznego lub zagrożone wykluczeniem społecznym a w szczególności 

osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, również po 65rż oraz ich 

opiekunowie, którzy sprawują codzienną opiekę w domach nad osobami 
niesamodzielnymi.  

2. Uczestnik Programu zobowiązuje się do wypełnienia, przed przystąpieniem do 

Projektu, Formularza Zgłoszeniowego  
3. Uczestnik Programu nie ponosi kosztów finansowych związanych z udziałem 

w Programie.  

 

 
§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równych szans i 
niedyskryminacji.  

2. Wstępną rekrutację prowadzi Wnioskodawca, powołana Komisja Rekrutacyjna 

(lekarz) dokonuje oceny całościowej na podstawie badań, zaświadczeń oraz 

dokumentacji i kwalifikuje uczestnika do projektu.   
3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:  

• analiza dokumentów pod kątem formalnym,  

• wyłonienie uczestników Projektu, którzy spełniają założone kryteria 
udziału w Projekcie,  

• sporządzenie listy rankingowej.  

4. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 55 opiekunów osób 
niesamodzielnych, wymagających wsparcia oraz 110 osób niesamodzielnych. 

5. Procedura rekrutacji obejmuje:  

1. etap naboru  

• przekazanie informacji na temat Projektu i warunków 
uczestnictwa, rodzaju wsparcia oraz wymagań stawianych 

przed uczestnikami Projektu,  

• umieszczenie informacji na temat terminu prowadzonego 
naboru w siedzibie Wnioskodawcy. 

• przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie.  

2. etap doboru  
• weryfikacja formalna, pod kątem spełniania warunków 

uczestnika w Projekcie na podstawie złożonej dokumentacji,  

• przeprowadzenie rozmowy z kandydatem na uczestnika 

Projektu, 
• analiza danych potencjalnych uczestników Projektu oraz 

sporządzenie Indywidualnego Programu Leczenia 

Rehabilitacyjnego 
• opracowanie listy rankingowej,  

 

 
 

 

§ 5 



 

 

 

 

Dane osobowe 

6. Administratorem danych pozyskanych w celu rekrutacji i realizacji Projektu 

jest KONIOR CLINIC SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. PSZENNA 11, 43-300 Bielsko-Biała. 

7. Przystępując do udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania 

się z ogólną informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych, 
złożoną wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie.  

8. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na użycie jego wizerunku – wykonywanie 

zdjęć podczas zajęć Programu i publikowanie ich w materiałach dotyczących 
Programu.  

 

 

§ 6 
 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego 

Regulaminu. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z 

dniem ich ogłoszenia.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Programu.  
5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez 

Prezesa Zarządu.   

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Programie należy do 
Realizatora.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2019 r. 
 


