Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Projekt pn. "W drodze do samodzielności - rozwój usług zdrowotnych
świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie gliwickim"
Projekt pn. "W drodze do samodzielności - rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej
społeczności w powiecie gliwickim”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020; Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. "W drodze
do samodzielności - rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie
gliwickim". Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Celem projektu jest wzrost i upowszechnienie w okresie realizacji projektu tj.: od 01. 01.202031.03.2022 r. dostępności do zintegrowanej, środowiskowej opieki psychiatrycznej osobom
z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu gliwickiego.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań w zakresie:
 uzupełnienia istniejącej w powiecie gliwickim sieci wsparcia psychicznego poprzez utworzenie
dziennego oddziału psychogeriatrycznego,
 rozwinięcia form wsparcia dostępnych osobom chorującym poprzez utworzenie zespołu
środowiskowego.
3. Grupę docelową stanowić będą osoby w wieku powyżej 18 lat chorujące psychicznie
zamieszkujące powiat gliwicki cierpiące na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia
psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w
funkcjonowaniu codziennym i niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do
systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają całodobowej
hospitalizacji.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020- 31.03.2022 r.
5. Miejscem realizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
z siedzibą w Toszku.
6. Projekt realizowany jest w przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Psychiatryczny z siedzibą w Toszku.
7. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Psychiatrycznego z siedzibą w Toszku pokój nr 10
8. Udział w projekcie jest bezpłatny.
9. Regulamin określa:
a) definicje,
b) zasady uczestnictwa w Projekcie,
c) zasady rekrutacji,
d) rodzaj wsparcia oferowanego w ramach Projektu,
e) zasady organizacyjne,
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f) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
§ 2 Definicje
1. Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. "W drodze do samodzielności rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie gliwickim”.
2. Projekt - "W drodze do samodzielności - rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej
społeczności w powiecie gliwickim”.
3. EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
4. Organizator – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek.
5. Kandydat – osoba która złożyła dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu.
6. Uczestnik/czka Projektu – to osoba, która:
a) spełnia kryteria dostępu:
- jest osobą pełnoletnią (kryterium weryfikowane będzie w oparciu o dokument tożsamości),
- jest mieszkańcem powiatu gliwickiego (kryterium weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia),
- stan zdrowia uczestnika wskazuje na zaburzenia lękowe, schizofrenię, zaburzenia
urojeniowe, zespół otępienny, psychozę organiczną, organiczne zaburzenia nastroju,
zaburzenia afektywne (kryterium weryfikowane na podstawie wizyty lekarskiej kwalifikującej
do udziału w projekcie),
- nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego
Beneficjenta oraz nie korzysta z analogicznych świadczeń zdrowotnych w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia (kryterium weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia),
b) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału
w Projekcie,
c) złożyła formularz uczestnictwa w projekcie i przeszła pomyślnie proces rekrutacji;
d) podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie, i inne wymagane dokumenty. W przypadku
braku możliwości podpisania dokumentów przez Uczestnika ze względu na jego stan zdrowia
jego opiekun faktyczny składa oświadczenie i podpisuje wszystkie dokumenty w imieniu
Uczestnika.
7. 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 ).
8. Osoba niepełnosprawna - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375,
z późn. zm.).
9. Osoba niesamodzielna – do oceny stopnia niesamodzielności przyjęto skalę Barthel. W skali tej
maksymalna liczba punktów wynosi 100 i jest podzielona na trzy przedziały. Osoby całkowicie
niesamodzielne to te, które uzyskały pomiędzy 0 a 20 punktów, osoby z punktacją pomiędzy 20 i
80 punktów to częściowo niesamodzielni wymagający pomocy osób trzecich, ostania grupa to
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osoby wymagającej nieznacznej pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu (wynik powyżej 80
punktów).
10. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby.
11. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach Danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§ 3 Zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Osoby które chcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić łącznie kryteria dostępu wymienione
w § 2 ust. 6.
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do wypełnienia formularza
uczestnictwa w projekcie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz
oświadczenia uczestnika projektu w zakresie danych osobowych, które stanowi załącznik nr 2 do
regulaminu.
3. Dzienny Oddział Psychogeriatryczny będzie zabezpieczał wsparcie dla pacjentów. W oddziale
przebywać będą pacjenci z rozpoznaniem organicznych zaburzeń lękowych, schizofrenii, zaburzeń
urojeniowych, zespołów otępiennych, psychoz organicznych, organicznych zaburzeń nastroju,
zaburzeń afektywnych.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie bierze udziału
w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego Beneficjenta (lub pisemne
oświadczenie jego opiekuna) oraz że nie korzysta z analogicznej formy pomocy w ramach NFZ.
5. Uczestnicy Projektu którzy spełniają powyższe wymagania i aplikują do korzystania ze
świadczeń w ramach projektu muszą zostać objęci wywiadem wstępnym przeprowadzonym
przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza posiadającego specjalizację I
stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w celu
zakwalifikowania tej osoby do projektu.
6. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do opuszczenia maksymalnie 20%godzin zajęć, większa liczba
nieusprawiedliwionych nieobecności będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników Projektu.
Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy w przypadku 7–dniowej
nieusprawiedliwionej nieobecności.
7. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
• złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
• zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
• regularnego uczestnictwa w pełnym programie cyklu zajęć i ćwiczeń,
• usprawiedliwienia każdej nieobecności,
• wypełniania ankiet pre i post testów w celu monitorowania projektu,
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•
•
•

przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia,
przestrzegania zasad higieny osobistej i współżycia społecznego,
pisemnego potwierdzenia swojej obecności w każdym dniu pobytu własnoręcznym podpisem
na liście obecności.
8. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
a)udziału w Programie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b)zgłaszania uwag dotyczących realizacji Programu ,
c)oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,
d)otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji
zajęć i warsztatów.
9. Uczestnik Projektu ma obowiązek informowania pracowników Programu o jakiejkolwiek
zmianie danych osobowych, oraz o zmianach statusu na rynku pracy.
10. Uczestnik Projektu ma obowiązek zgłaszania każdorazowo swojej planowanej nieobecności co
najmniej jeden dzień wcześniej.
§ 4 Zasady rekrutacji
1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
3. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 269 osób należących do grupy
docelowej, które spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.
4. Rekrutacja Uczestników projektu ma charakter ciągły w okresie trwania projektu (dotyczy
wsparcia środowiskowego).
5. Organizatorzy naboru zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru
w momencie zrekrutowania zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu.
6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a. Etap pierwszy: przyjmowanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa
w projekcie dostępnego w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Szpitala
http://www.szpitaltoszek.pl/ wraz z dostarczeniem kompletu wymaganej
dokumentacji określonej w § 2 pkt. 6. Uczestnik Projektu musi wyrazić pisemną zgodę
na udział w projekcie. W przypadku braku możliwości podpisania dokumentów przez
Uczestnika ze względu na jego stan zdrowia jego opiekun faktyczny składa
oświadczenie i podpisuje wszystkie dokumenty w imieniu Uczestnika.
b. Projekt zakłada kilka ścieżek wsparcia w zależności od momentu i sposobu wejścia do
projektu:
- zgłoszenie przez samego Pacjenta,
- zgłoszenie przez opiekuna faktycznego,
- zgłoszenie przez instytucje opieki zdrowotnej lub pomoc społeczną potrzeby leczenia
środowiskowego (w miejscu zamieszkania Pacjenta odbywa się wizyta psychiatry,
podczas której dokonywana jest kwalifikacja do leczenia przez Zespół Środowiskowy
bądź kierowany jest on do innej, właściwej formy leczenia czy rehabilitacji).
c. Etap drugi: weryfikacja kryteriów formalnych zawartych w formularzach
zgłoszeniowych;
d. Etap trzeci: podjęcie decyzji o kwalifikacji Uczestnika/czki do Projektu przez Komisję
Rekrutacyjną;
e. Etap czwarty: Uczestnictwo w projekcie.
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f.

W przypadku sytuacji kryzysowej wypełnienie i weryfikacja formularza zgłoszeniowego
może odbyć się po udzieleniu wsparcia Uczestnikowi projektu.
7. Kryteria oceny:
a) Kryteria obowiązkowe dla wszystkich Uczestników/czek:
- jest osobą pełnoletnią (kryterium weryfikowane będzie w oparciu o dokument tożsamości),
- jest mieszkańcem powiatu gliwickiego (kryterium weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia),
- stan zdrowia uczestnika wskazuje na zaburzenia lękowe, schizofrenię, zaburzenia
urojeniowe, zespół otępienny, psychozę organiczną, organiczne zaburzenia nastroju,
zaburzenia afektywne (kryterium weryfikowane na podstawie wizyty lekarskiej kwalifikującej
do udziału w projekcie),
- nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego
Beneficjenta oraz nie korzysta z analogicznych świadczeń zdrowotnych w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia (kryterium weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia),
b) Kryteria punktowe (dodatkowe):
- osoby diagnozowane po raz pierwszy (1 pkt.); (kryterium weryfikowane na podstawie
dokumentacji),
- osoby niesamodzielne mające 50 p. lub mniej w skali Barthel (1 pkt.), (kryterium
weryfikowane na podstawie dokumentacji),
- osoby których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego zgodnie z
ust. z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społ. (kryterium weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia Uczestnika projektu) (1 pkt.),
- osoby w wieku powyżej 65 roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach
domowych (1 pkt.) – (kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia
Uczestnika projektu),
c) W przypadku większego zainteresowania udziałem w Projekcie, niż przewidziana w nim pula
miejsc, przy wyborze kandydatów będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów;
e) Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje
odwołanie;
f) Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Komisję
Rekrutacyjną.
8.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. Żaden z kandydatów
nie będzie dyskryminowany ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną.

§ 5 Rodzaj wsparcia oferowanego w ramach Projektu
1. W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie:
Rodzaje i formy proponowanych zajęć w ramach dziennego oddziału psychogeriatrycznego:
 Terapia psychologiczna obejmująca trening funkcji poznawczych;
 Psychoterapia indywidualna i grupowa;
 Terapia zajęciowa;
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Zajęcia relaksacyjne;
Zajęcia rekreacyjno-ruchowe, gimnastyka;
Psychoedukacja pacjentów i ich rodzin;
Wyżywienie (2 posiłki);
Terapia lekowa związana z pobytem na Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym.

W ramach projektu powstanie również Zespół środowiskowy. Zespół będzie prowadził działalność
w systemie 5-dniowej dostępności (dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00) oraz
dostępności dyżurowej - w dni robocze (w godz. 20.00 – 8.00) oraz całodobowo w dni ustawowo wolne
od pracy.
§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie przed pierwszym
wyznaczonym terminem wsparcia, informując o tym telefonicznie, pisemnie bądź osobiście
pracowników Projektu.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki opisanej w pkt. 1), organizator kwalifikuje do Projektu
osobę z listy rezerwowej.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrekcję jednostki.
2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, zmiany
ewaluacyjne wynikające z realizacji projektu, a także w przypadku pisemnego zlecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli
realizacji Projektu. Zmiany w regulaminie są również możliwe na wniosek Instytucji Zarządzającej
RPO WSL 2014 – 2020.
3. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 Uczestnikom/czkom nie przysługują żadne inne
roszczenia wobec Projektodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
Załączniki:
1. Formularz uczestnictwa w projekcie.
2. Oświadczenie uczestnika projektu
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