REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka środowiskowa”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działania 9.2
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych –
konkurs
Beneficjent/Realizator Projektu: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICO”
PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW SP. Z O.O.
Miejsce realizacji projektu: Tychy, ul. Narcyzów 24
Nr umowy: UDA- RPSL.09.02.06-24-054E/19
ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Projekt pn. „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka środowiskowa” zwany dalej
„projektem” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX
Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania
9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Regulamin projektu, zwany dalej „regulaminem” określa warunki uczestnictwa, zakres i warunki
udzielania wsparcia oraz prawa i obowiązki Uczestników projektu.
3. Realizatorem projektu jest NZOZ MEDICO Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o. z
siedzibą w Tychach, ul. Narcyzów 24.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 30 czerwca 2023r.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu.
6. Definicje związane z projektem:
1) Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka
środowiskowa”. Projekt skierowany jest do osób chorych, które w skali Barthel uzyskują 20-95
punktów. Każdy z uczestników projektu objęty zostanie 2-miesieczną specjalistyczną opieką
środowiskową i rehabilitacją ogólnoustrojową.
W ramach projektu przewiduje się udział ok. 20% osób z niepełnosprawnościami nie pozwalającymi
tym pacjentom dotrzeć do punktu realizacji projektu. Osoby te zostaną objęte usługami świadczonymi
w domu pacjenta.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oznacza to Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zatwierdzony decyzją Komisji
Europejskiej (KE C(2019) 2019 z dnia 25 marca 2019 r.

2) Realizator projektu, NZOZ MEDICO, Wnioskodawca - należy przez to rozumieć NZOZ MEDICO
Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Narcyzów 24, 43-100 Tychy.
3) Biuro projektu – pomieszczenia NZOZ MEDICO zlokalizowane przy ul. Narcyzów 24, 43-100 Tychy, w
którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji
projektu osobom zainteresowanym udziałem oraz uczestnikom projektu.
4) Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę projektu – należy przez to rozumieć: osobę
fizyczną, zainteresowaną udziałem w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne, wskazane w
niniejszym regulaminie i spełnia kryteria grupy docelowej wskazane w § 1.
5) Uczestnik/Uczestniczka projektu, „UP”- osoba spełniająca kryteria grupy
zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.

docelowej,

7) Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoba niesamodzielna - osoba, która
ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w
związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest skala Barthel, która pozwala
na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się pod uwagę
między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się,
wchodzenie i schodzenie po schodach, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej,
korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się
również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu (definicja za: „Wytyczne w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”;
Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.06-12.01-24-348/19).
9) Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną,
niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą
niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.
10) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja za: Regulamin
konkursu nr RPSL.09.02.06-12.01-24-348/19):
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj.
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na

lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji
na lata 2014-2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co
najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z
niepełnosprawnością;
h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.
Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu (za:
Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.06-12.01-24-348/19):
• osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj.
spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – w
oparciu o zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
• osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – w
oparciu o zaświadczenie właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
• osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, rodziny przeżywającej
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w oparciu o zaświadczenie właściwej
instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
• osoby nieletniej, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
– w oparciu o zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy
organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym,
terapeutycznym lub szkoleniowym; kopii postanowienia sądu; innego dokumentu potwierdzającego
zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
• osoby przebywającej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w oparciu o
zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii;
• osoby z niepełnosprawnością – w oparciu o odpowiednie orzeczenie lub inny dokument
poświadczający stan zdrowia;
• członka gospodarstw domowych sprawującego opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co
najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z
niepełnosprawnością – w oparciu o odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan

zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą);
• osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – w oparciu o zaświadczenie od lekarza;
odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
• osoby bezdomnej lub dotkniętej wykluczeniem z dostępu do mieszkań – w oparciu o zaświadczenie
właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopię wyroku sądowego,
pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
• osoby odbywającej karę pozbawienia wolności – w oparciu o np. oświadczenie uczestnika (z
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie
właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację
• osoby korzystającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w oparciu o
oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą).
11) Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - to osoby spokrewnione
lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla
skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
12) Skala Barthel - skala poziomu samodzielności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658, tj. z dnia 2015.10.21).
7. Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z informacjami o dniach i godzinach
funkcjonowania NZOZ MEDICO podane są na stronie internetowej Realizatora pod adresem:
www.medico.tychy.pl
8. Regulamin wraz ze wzorem wszystkich dokumentów, o których w nim mowa jest dostępny do
wglądu w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej www.medico.tychy.pl
Rozdział II
GRUPA DOCELOWA
§ 1.
Kryteria grupy docelowej
1. Wsparcie adresowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
niesamodzielnych, niepełnosprawnych, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego według skali Barthel (od
20 do 95 punktów).
2. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe w mieście Tychy i okolicznych powiatach
województwa śląskiego.
3. Warunkiem udziału w projektu jest spełnienie łącznie ww. 2 kryteriów.

Rozdział III
REKRUTACJA
§ 2.
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w całym okresie jego realizacji aż do
wyczerpania ilości osób określonych w projekcie tj. 180 osób w 10 cyklach po 18 osób w każdym cyklu
(cykl trwa 2 miesiące).
2. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego
traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn.
3. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Złożenie dokumentów na etapie formalnej rekrutacji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do
projektu.
§ 3.
Przebieg procesu rekrutacji
1. Procedura rekrutacji obejmuje:
1) I etap – selekcja, nabór - formalna ocena kwalifikowalności Kandydata/Kandydatki na podstawie
dokumentacji rekrutacyjnej,
2) II etap merytoryczny – selekcja ostateczna - ocena punktowa na podstawie skali Barthel (od 20 do
95 punktów).
2. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest:
1) zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
2) wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu oraz oświadczenia Kandydata/Kandydatki do udziału w projekcie,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
3. Pierwszy etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu oceny formalnej w oparciu o formularz
zgłoszeniowy, w trakcie której ocenia się czy zostały spełnione warunki formalne uprawniające do
udziału w projekcie, jak następuje:
1) zamieszkuje na terenie miasta Tychy i okolicznych powiatów w województwie śląskim,
2) spełnia warunki kryterium grupy docelowej (§1 niniejszego regulaminu),
3) nie korzysta z tożsamej formy opieki finansowanej z NFZ lub z innego projektu unijnego.
4. W rekrutacji nie będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń lecz skala Barthel. Podstawowym
kryterium kwalifikacji do projektu jest wyżej wymieniona skala i liczba punktów jaką uzyska potencjalny
Uczestnik/Uczestniczka projektu. Kwalifikacji dokona pielęgniarka kwalifikująca, która oceni stan na
podstawie ww. skali Barthel. Kwalifikację zatwierdza lekarz kwalifikujący. Na etapie rekrutacji wsparcie
zapewnione będzie osobom najbardziej potrzebującym. Wsparcie będzie adekwatne do stanu zdrowia
i potrzeb. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób zostanie utworzona lista rezerwowa przy
zastosowaniu kryteriów, jak wyżej.
5. Przyjęty zakres skali Barthel dla osób, które otrzymają wsparcie w projekcie to: 20-95 punktów.
Uczestnicy projektu otrzymają formę adekwatną do stanu zdrowia i potrzeb. Na etapie rekrutacji
wsparcie będzie zapewniane przede wszystkim osobom najbardziej potrzebującym.

6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku/kilka kandydatów/kandydatek udział
w projekcie proponuje się kandydatowi/kandydatce z większym stopniem niesamodzielności.
7. Osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a
nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, zostają wpisane na listę
rezerwową.
8. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu – udział w projekcie proponuje się
pierwszej w kolejności osobie z listy rezerwowej.
9. Koordynator projektu sporządzi protokół z przeprowadzonej rekrutacji, a także przygotuje listę
uczestników projektu i listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do projektu.
10. Rekrutacja odbywać się będzie w siedzibie NZOZ MEDICO lub w przypadku osób mających trudności
w dotarciu do siedziby Beneficjenta - w miejscu ich zamieszkania.
11. O wynikach rekrutacji kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie na numer
telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.
§ 4.
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
1) zakwalifikowanie się do udziału w projekcie,
2) złożenie formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie, stanowiącej załącznik nr 3
do niniejszego regulaminu oraz oświadczeń stanowiących załączniki: 2,4,5.
3) wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych - zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyłącznie w celu realizacji obowiązków
związanych z realizacją projektu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
3. Dokumenty powinny zostać czytelnie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę wraz z podaniem daty
oraz aktualne na dzień ich złożenia, jak również na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa. Wszystkie
wymagane dokumenty zgłoszeniowe, należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie drukowanymi
literami w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku pól nie dotyczących
Kandydata/Kandydatki należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Dokumenty złożone przez Kandydatów/Kandydatki do Projektu nie podlegają zwrotowi.
5. Dokumentację zgłoszeniową wraz z załącznikami należy przesłać:
- pocztą elektroniczną jako skan na adres mailowy medico.projekty@gmail.com
lub
- trwale spiąć i dostarczyć do Biura Projektu mieszczącego się w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej „MEDICO” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Narcyzów 24. Dla celów ochrony danych
osobowych Kandydatów/Kandydatek, w przypadku dostarczenia dokumentów bezpośrednio do NZOZ
MEDICO Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów w Tychach przy ul. Narcyzów 24, zaleca się

umieszczenie dokumentacji zgłoszeniowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Projekt unijny – opieka
środowiskowa”.
lub
- przesłać pocztą na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICO” Praktyka Lekarzy
Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Narcyzów 24.
6. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową, za datę złożenia uznaje się datę
wpływu dokumentacji do Biura Projektu.
7. Kandydat ma możliwość złożenia uzupełnień w dokumentacji zgłoszeniowej w terminie wskazanym
przez Realizatora projektu. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów we wskazanym terminie
traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie.
ROZDZIAŁ IV
WSPARCIE
§ 5.
Formy wsparcia
1. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia - usług:
- pielęgniarskich – zgodnie z indywidualnym planem opieki, ustalonym na etapie rekrutacji,
- opiekuńczych – zgodnie z indywidualnym planem opieki, ustalonym na etapie rekrutacji,
- rehabilitacyjnych – zgodnie z indywidualnym planem opieki, ustalonym na etapie rekrutacji i
dostosowanym do stanu zdrowia pacjenta,
- zdrowotnych (lekarskich) – ocena stanu zdrowia pacjenta na etapie rekrutacji i po zakończeniu usług
pielęgniarskich, opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
2. Zakres wsparcia zostanie ustalony we współpracy z lekarzem, do którego dołącza się kartę oceny
pacjenta według skali Barthel.
3. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Dla każdego Uczestnika/Uczestniczki zostanie opracowany plan wsparcia – indywidualny plan opieki
- zgodny ze stanem zdrowia, indywidualnymi potrzebami, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju i
stopnia niesamodzielności, niepełnosprawności.
5. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług zostanie określony dla każdego uczestnika projektu
indywidualnie.
§ 6.
Obowiązki uczestników
1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c) poinformowania w terminie do 3 dni roboczych Realizatora o ewentualnych zmianach sytuacji
życiowej, zdrowotnej, statusu na rynku pracy,
d) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/Uczestniczki
przewidziane zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi,
e) punktualnego stawiania się na daną formę wsparcia,

f) potwierdzanie skorzystania ze wsparcia własnoręcznym podpisem lub podpisem osoby uprawnionej
do reprezentowania na dokumentach w ramach projektu,
g) złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.
2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form
wsparcia w projekcie zarówno przez Realizatora, jak i instytucje do tego uprawnione.
ROZDZIAŁ V
REZYGNACJA I WYKLUCZENIE
§ 7.
Rezygnacja i wykluczenie z projektu
1. Uczestnik/Uczestniczka może w każdym momencie zrezygnować z udziału w projekcie.
2. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia zawierającego: a) imię, nazwisko,
adres Uczestnika/Uczestniczki; b) powód rezygnacji; c) datę rezygnacji; d) czytelny podpis
Uczestnika/Uczestniczki.
3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie, uczestnictwo
w projekcie proponuje się pierwszej osobie z listy rezerwowej.
4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki projektu z listy
uczestników w przypadku:
1) rażącego naruszenia niniejszego regulaminu i procedur obowiązujących u Realizatora Projektu ze
szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z sytuacjami epidemiologicznymi i reżimami
sanitarnymi,
2) łamania powszechnie przyjętych reguł współżycia społecznego podczas korzystania ze wsparcia w
ramach projektu,
3) podania nieprawdziwych danych w złożonych dokumentach.
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu kosztów uczestnictwa w Projekcie, jeżeli po
zaakceptowaniu złożonej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu dokumentacji rekrutacyjnej i
podpisaniu Deklaracji uczestnictwa bez uzasadnionej przyczyny przerwie lub zrezygnuje z uczestnictwa
w Projekcie lub zostanie wykluczony i skreślony z listy Uczestników z powodu rażącego
nieprzestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji Uczestnik zwraca
100% kosztów poniesionych przez Realizatora projektu liczonych według stawek usług prywatnych
obowiązujących w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDICO” Praktyka Lekarzy
Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o.
3. Realizator projektu w przypadku przerwania, wykluczenia i skreślenia z listy Uczestników lub
rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w projekcie wzywa Uczestnika/Uczestniczkę projektu do
pełnego zwrotu kosztów w terminie 7 dni od daty doręczenia Uczestnikowi projektu wezwania.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Realizatora i w jego
siedzibie.
2. Beneficjent 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 projektu.

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do Realizatora.
6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Realizatora projektu.
7. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie.
8. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu i na stronie internetowej Realizatora projektu.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Kandydata/Kandydatki do udziału w projekcie
Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu – dot. przetwarzania danych
osobowych z załącznikiem 4a (zał. nr 2 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych
Załącznik nr 6 – Wzór zaświadczenia od lekarza

