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Korfantów, 01.07.2022 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie „Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gmin Korfantów, 

Łambinowice, Tułowice - IV edycja” 

§ 1  

Definicje: 
1) Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i 

niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic”, realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: 08. 
Integracja społeczna: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych; Nr naboru 
RPOP.08.01.00-IŻ.00-16-004/19. 

2) Realizator Projektu – Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.; ul. Wyzwolenia 11; 48-317 
Korfantów  

3) Uczestnik Projektu oznacza osobę, która: 
a) spełnia kryteria grupy docelowej  
b) podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe oraz wypełniła 

ankietę wstępną, 
c) została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o niniejszy Regulamin 

i zatwierdzoną listę przez Realizatora Projektu. 
4) Opiekun Uczestnika Projektu – członek rodziny i/lub osoba  będąca opiekunem faktycznym wg 

poniżej podanych definicji: 
Opiekun faktyczny - jest to osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad 
pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga 
(art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

5) Uczestnik – Uczestnik Projektu 
6) Kandydat – osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, jako Uczestnik Projektu, Opiekun 

Uczestnika Projektu. 
7) Biuro Projektu: Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów; 

„Zamek” – Ośrodek Dzienny dla osób starszych; adres strony internetowej: www.ocr.pl  
Punkt rekrutacyjny: 
8) Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów Rejestracja ( Izba 

Przyjęć ) ; tel.  774344040; mail j.blaszczuk@ocr.pl 
 

§ 2 
 

Ogólne informacje uczestnictwa w projekcie: 
1) Celem głównym Projektu jest podjęcie działań skutkujących poprawą stanu zdrowia osób 

starszych i niepełnosprawnych, w tym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznymi. 

2) Okres realizacji projektu od 01.08.2022 r. do 31.05.2022 r.: 
a) Rozpoczęcie rekrutacji: czerwiec 2022 r., 
b) Zakończenie rekrutacji: do wyczerpania miejsc. 

3) Wszystkie usługi udzielane w ramach Projektu są bezpłatne. 
4) Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.  
5) OCR w Korfantowie Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników Projektu, 

Opiekunów Uczestników Projektu, spełniających kryteria, aby możliwe było zrealizowanie 
określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.  
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6) Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie 
zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku wygenerowania dodatkowych środków 
(oszczędności w budżecie projektu), przewiduje się objęcie projektem większej liczby osób niż 
wskazano we wniosku o dofinansowanie,  z zastrzeżeniem zgody wyrażonej przez IZ. 
niniejszym Regulaminie.  

7) Wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie 
drukowanymi literami w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku pól 
niedotyczących Kandydata należy wpisać „nie dotyczy”. 

8) Wszystkie dokumenty muszą być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem Kandydata wraz 
z podaniem daty sporządzenia dokumentu.  

9) Kandydat ma możliwość złożenia uzupełnień w dokumentacji zgłoszeniowej w terminie do  
7 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Kandydata w formie mailowej lub telefonicznej.  

10) Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie traktowane będzie, 
jako rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie.  

11) Dokumenty zgłoszeniowe nieuzupełnione zgodnie z Regulaminem, nie będą rozpatrywane  
i nie będą zwracane, ani na etapie rekrutacji, ani po zakończeniu realizacji Projektu, ale będą 
przechowywane, jako element dokumentacji projektowej i archiwizowane. 

12) Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Punkcie rekrutacyjnym ( Izba Przyjęć ) w 
wersji papierowej, jak również na stronie internetowej OCR.  

13) Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

14) O przyjęciu do Projektu Kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową na 
adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

15) Rekrutacja będzie prowadzona systematycznie aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej 
wartości założone dla grupy uczestników projektu. 

 
§ 3 

 
Ogólne zasady rekrutacji: 
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji projektu 

„Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gmin Korfantów, Łambinowice, 

Tułowice - IV edycja”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 

27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

 
§ 4 

 
Przebieg i kryteria rekrutacji Uczestników Projektu oraz Opiekunów Uczestników Projektu  

1) Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:  
a) Jest mieszkańcem gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice. 
b) jest osobą starsza zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub osobą 

niepełnosprawną w tym: 

− w ocenie lekarskiej wg skali Barthel mieści się w przedziale powyżej 0 i poniżej 80 
punktów ( w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż ilość miejsc w danym okresie 
Programu rozpatrywane będą osoby z większą ilością punktów ), 

i/lub 

− posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

− posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,  
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− posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu 
osoby bezrobotnej, 

− posiada inny dokument pozwalający uznać kandydata za osobę zagrożoną 
wykluczeniem społecznym czy ubóstwem, 

− pierwszeństwo udziału mają osoby po 65 roku życia, 
2) W celu zgłoszenia do Projektu należy przesłać pocztą lub dostarczyć na Izbę Przyjęć w siedzibie 

OCR, wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:  
a) formularz Zgłoszeniowy, 
b) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w Projekcie, 
c) skierowanie do udziału w projekcie wystawione przez podmiot leczniczy nie jest konieczne 

do zgłoszenia. 
 

3) Dodatkowymi dokumentami pozwalającymi zweryfikować zasadność udzielenia wsparcia 
będą:  
a) Orzeczenie o niepełnosprawności - kopia i oryginał do wglądu, 
b) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, 
c) Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, 
d) Kopia legitymacji emeryta/rencisty (oryginał do wglądu), 
e) Oświadczenie o dochodach. 

4) Preferowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz  osoby po 
65 roku życia. W innych wypadkach decyduje miejsce zamieszkania pacjenta oraz kolejność 
zgłoszeń, przy założeniu uzyskania od 0 – 80 pkt. w skali Bartel.  

5) Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą następujących form:  
a) zgłoszenie indywidualne lub przez opiekuna w wyniku akcji promującej Projekt,  
b) zaproszenie do programu podczas wizyt w ambulatorium poradni Beneficjenta,  
c) zaproszenie do programu pacjentów będących pod opieką beneficjenta ( pacjenci 

oddziałów i ambulatorium ) oraz  spełniających kryteria dostępu, 
d) zgłoszenie w wyniku skierowania od lekarza z  placówki POZ ( skierowanie jak na 

fizjoterapię ambulatoryjną  w warunkach domowych zawierające oznaczenie podmiotu 
leczniczego, lekarza kierującego, danych pacjenta – imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
PESEL ) 

6) zgłoszenie indywidualne w wyniku informacji na stronach internetowych OCR w Korfantowie 
Sp. z o.o. Ze względu na specyfikę i złożoność udzielanej pomocy w tym samym czasie objętych 
projektem może być nie więcej niż 4 pacjentów w formie ośrodka dziennego pobytu oraz 2 
pacjentów w warunkach domowych 
 

§ 5 
 

Zakres wsparcia dla Uczestników Projektu oraz Opiekunów Uczestników Projektu:  
1) Uczestnik Projektu zostaje objęty wsparciem przez okres 3 tygodni lub 1 miesiąca.  
2) Wsparcie poprzedzone będzie badaniem lekarskim, fizjoterapeutycznym, psychologicznym 

przewidzianym w projekcie. Takie samo badanie zostanie przeprowadzone w trakcie oraz po 
zakończeniu wsparcia.  

3) W ramach projektu Uczestnik Projektu nabywa prawo do form pomocy, takich jak: 
 

− Wizyty domowe ( 1 miesiąc) 
a) Wizyta lekarska – konsultacja i badanie podmiotowe oraz przedmiotowe. 
b) Wizyta fizjoterapeutyczna – ocena stanu funkcjonalnego, zlecenie odpowiednich zabiegów 

fizjoterapeutycznych 
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c) Świadczenia pielęgniarskie w środowisku pacjenta,  
na którą składać się będą m.in. następujące elementy: 

− ocena pielęgniarska,   

− pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi, 

− zmiana opatrunku - stosowanie opatrunków specjalistycznych,  

− pomiar poziomu glukozy (osoby chore na cukrzycę),  

− pomoc w czynnościach higienicznych, 

− pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (związana z samodzielnym 
funkcjonowaniem w środowisku domowym). 

d) Świadczenia fizjoterapeuty w środowisku pacjenta w skład, których wchodzi: 
kinezyterapia, edukacja, nauka samodzielnego przeprowadzania prostych ćwiczeń 
poprawiających krążenie i zapobiegające zastojom limfatycznym i żylnym oraz wybrane 
zabiegi z zakresu fizykoterapii. 
Usługi fizjoterapeuty nie przekraczają łącznie 60 minut przy jednorazowym spotkaniu. 

Udział w formach wsparcia wymienionych w podpunktach a) – d) jest dla wszystkich 
Uczestników Projektu obligatoryjny. 

 
 
 - Wizyty w ośrodku wyjazdowym ( 3 tygodnie ) 
e) Konsultacja lekarska – konsultacja i badanie podmiotowe oraz przedmiotowe. (w Opolskim 

Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.; ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów) 
f) Konsultacja fizjoterapeutyczna – ocena stanu funkcjonalnego, zlecenie odpowiednich 

zabiegów fizjoterapeutycznych (w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 
o.o.; ul. Wyzwolenia 11; 48-317 Korfantów 

g) Świadczenia pielęgniarskie, na którą składać się będą m.in. następujące elementy: 

− ocena pielęgniarska,   

− pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi, 

− zmiana opatrunku - stosowanie opatrunków specjalistycznych,  

− pomiar poziomu glukozy (osoby chore na cukrzycę),  

− pomoc w czynnościach higienicznych, 

− pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (związana z samodzielnym 
funkcjonowaniem w środowisku domowym). 

h) Świadczenia fizjoterapeuty w skład, których wchodzi: kinezyterapia, edukacja, nauka 
samodzielnego przeprowadzania prostych ćwiczeń poprawiających krążenie i 
zapobiegające zastojom oraz wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii. 

i) Konsultacja dietetyczna 
j) Bezpłatny transport pacjenta z OCR sp.z o.o. w Korfantowie do  Ośrodka w Górach 

Opawskich i z powrotem 
k) Bezpłatne wyżywienie w postaci 3 posiłków 
l) Bezpłatny nocleg w Ośrodku w Górach Opawskich 
Udział w formach wsparcia wymienionych w podpunktach f) – l) jest dla wszystkich 
Uczestników Projektu obligatoryjny. 

 
 

§ 6 
 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników: 
1) Każdy Uczestnik ma prawo do:  

a) uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, przebiegu oraz wyniku 
badania, 
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b) zgłaszania do Realizatora Projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji 
projektu.  

2) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:  
a) złożenia dokumentów zgłoszeniowych potwierdzających zgodność z grupą docelową oraz  

potwierdzających chęć uczestnictwa w projekcie, 
b) podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, 
c) przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form 

wsparcia, 
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,  
e) przekazywania danych dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie 

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału 
w Projekcie, 

f) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo  
w Projekcie. 

3) Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie, 
jeżeli po zaakceptowaniu złożonej przez Uczestnika dokumentacji rekrutacyjnej - uczestnik 
bez uzasadnionej obiektywnie przyczyny zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie. 

 
§ 7 

 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie: 

1) Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 
odpowiedzialności, w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów  
wynikających z: 
a) działania siły wyższej; 
b) ważnych obiektywnie przyczyn osobistych (losowych), 
c) przyczyn natury zdrowotnej, uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia 

przewidzianego w projekcie (np. długotrwała hospitalizacja). 
2) Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia 

o przyczynie rezygnacji w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn 
powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie.  

 
§ 8 

 
Zasady wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie: 

1) Uczestnik podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy Uczestników) 
w przypadku: 
a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 
b) podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej, 
c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Umowie uczestnictwa. 

2) Decyzję o ewentualnym wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie podejmuje Realizator 
Projektu.  

 
§ 9 

 
Zasady monitoringu i kontroli: 

1) Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2) Uczestnicy zobowiązani są do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom 

i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 
 

§ 10 
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Postanowienia końcowe: 

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r. 
2) OCR w Korfantowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany 

wytycznych lub dokumentów programowych związanych z dofinansowaniem Projektu. 
3) Zmieniony Regulamin będzie każdorazowo publikowany na stronie internetowej Realizatora 

Projektu oraz przekazany uczestnikom Projektu. 
4) Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez OCR w 

Korfantowie Sp. z o.o..  
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy Uczestnika 
Załącznik nr 2: Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się i akceptacji  Regulaminu rekrutacji  
  i   uczestnictwa w Projekcie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ………………………………………………                                             …………………………………………. 
                             miejscowość i data                                                        podpis osoby upoważnionej 
 
 

 


