REGULAMIN REKRUTACJI
Uczestników projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
Beneficjent
Tytuł projektu
Nr projektu
Czas trwania projektu

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję
RPSL.09.02.06-24-0693/17
09.04.2018r. – 09.01.2020r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt pod nazwą „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję “ realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 w ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
2. Beneficjentem (Realizatorem) projektu jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
3. Biuro projektu: ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa
4. Czas trwania projektu obejmuje okres od 09.04.2018 r. do 09.01.2020 r.
5. Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego
6. Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://hospicjum-czestochowa.pl/
7. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji uczestników Projektu.
8. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

§2
Kryteria Kwalifikowalności uczestników do projektu
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby ze zdiagnozowaną choroba nowotworowa (na podstawie
Karty wypisowej ze szpitala lub zaświadczenia od lekarza prowadzącego o rozpoznaniu / skierowania
od lekarza) w wieku powyżej 65 lat (na podstawie dokumentu tożsamości)
2. Ponadto, osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi dostarczyć komplet wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych w terminie trwania rekrutacji
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3. Do projektu zostanie zakwalifikowane 140 uczestników, w tym:
25 osób - oddział dzienny (15K, 10M)
50 osób - opieka długoterminowa (30K, 20M)
65 osób - wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (39K, 26M)

§3
Rekrutacja do projektu
1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych spełniających kryteria rekrutacyjne określone w dniu
rozpoczęcia realizacji Projektu.
2. Dokumenty składane w odpowiedzi na ogłoszony nabór uczestników do projektu:
- Formularz rekrutacyjny wraz z załączonymi oświadczeniami
3. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie: od 09.04.2018 – do 09.01.2020
4. Realizator Projektu przewiduje jednokrotną rekrutację, do wyczerpania limitu miejsc
zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie. Zakłada się łącznie dla całego Projektu
zrekrutowanie 140 osób do udziału w projekcie. W przypadku braku chętnych, rekrutacja zostanie
powtórzona.
5. Informacja o terminie rekrutacji oraz dokumentacja stanowiąca podstawę do rekrutacji oraz
udziału we wsparciach zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie projektu
http://hospicjum-czestochowa.pl
6. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć poprzez formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie:
http://hospicjum-czestochowa.pl, osobiście podczas spotkań m.in. w instytucjach (w przypadku
osób niepełnosprawnych możliwy jest kontakt w miejscu zamieszkania) oraz drogą tradycyjną za
pośrednictwem poczty na adres:
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
ul. Krakowska 45a
42-202 Częstochowa
42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a
tel./fax (34) 360-54-91, (34)360-55-37
mail: kontakt@hospicjum-czestochowa.pl
7. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Numer Zgłoszeniowy.
8. Kandydat/ka na Uczestnika Projektu może złożyć tylko jeden komplet dokumentów
rekrutacyjnych w ramach naboru.
10. W dokumentach rekrutacyjnych należy wypełnić wszystkie wymagane pola, które dotyczą
Kandydata/Kandydatki na Uczestnika Projektu.
11. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
12. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn.
13. Informacje dotyczące realizacji Projektu, w tym dokumentacja projektowa oraz terminy
rekrutacji będą ogłaszane na stronie internetowej projektu.
14. O wynikach rekrutacji powiadomieni drogą elektroniczną są jedynie uczestnicy, którzy zostali
zakwalifikowani do udziału w projekcie.
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§4
Ocena formalna i merytoryczna - dokumentów rekrutacyjnych
1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
2. W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna.
3. Ocena formalna będzie dokonana w sposób 0 – 1 (spełnia/nie spełnia). Dokumenty rekrutacyjne,
które:
a) nie spełniają któregokolwiek z kryteriów kwalifikowalności uczestnictwa )zdiagnozowana
choroba nowotworowa, wiek powyżej 65 lat),
b) są niekompletne lub zostały złożone w niewłaściwym terminie lub miejscu,
c) zostały przygotowane na wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Regulaminu,
d) w których brakuje wymaganego załącznika,
e) w których brakuje jakiegokolwiek podpisu,
są odrzucane.
4. Kryteria dodatkowe:
Podczas prowadzenia rekrutacji Wnioskodawca preferował będzie następujących uczestników:
a) osoby niepełnosprawne – legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
b) osoby wykazujące stany depresyjne – wg Testu Becka
c) Osoby niesamodzielne wg skali Barthel (do 60pkt)
Osoby z w/w grup otrzymają pierwszeństwo w procesie rekrutacji, poprzez przyznanie
dodatkowych punktów, po 1 punkcie za przynależność do konkretnej grupy. Możliwe jest uzyskanie
punktów za przynależność do więcej niż jednej grupy. W przypadku jednakowej liczby punktów,
pierwszeństwo mają osoby z gr 1, następnie 2, a następnie 3. Pozostałe osoby wykluczone (0
pktów), zostaną przyjęte w razie pozostania wolnych miejsc.
§5
Lista uczestników
1. Utworzone zostaną listy przyjęć do poszczególnych rodzajów opieki, utworzone zostaną listy
rezerwowe
2. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności decydować będą kryteria dodatkowe.
3. Opieką koordynatora oraz teleopieką objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu. Koordynator
usług monitorował będzie stan zdrowia pacjentów i w razie potrzeby kwalifikował do innego
rodzaju pomocy (np. przeniesienie z opieki dziennej do domowej)
4. W sytuacji zwolnienia miejsca personel kontaktować się będzie z kolejną osoba z listy
rezerwowej. W razie problemów z rekrutacją, lub wyczerpaniem osób z listy rezerwowej,
przeprowadzone będą kolejne nabory w trakcie trwania projektu.
5. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna
osoba z listy rezerwowej.
6. Dla wypożyczalni sprzętu prowadzona będzie ciągła rezerwacja sprzętu, zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem
7. Każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do projektu zostanie o tym poinformowany
telefonicznie/osobiście/pisemnie.
8. Jeśli osoba poinformowana o zakwalifikowaniu się do Projektu nie potwierdzi swojego udziału
do 7 dni roboczych Stowarzyszenie ma prawo wykreślić daną osobę z listy osób zakwalifikowanych
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do Projektu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i Uczestników Projektu,
należy do Kierownika Projektu.
2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Kierownik Projektu.
3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących realizacji Działania 9.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
4. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje
od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.
6. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących realizacji Projektu.
7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o do finansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także w przypadku pisemnych zaleceń wprowadzenia określonych zmian ze strony Urzędu Marszałkowskim Województwa Śląskiego, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
8. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
9. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 20142020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją pro jektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
11. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie.
12. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27
ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
922) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
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skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;
c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finanso wanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 217);
13. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 45a, 42-202 Częstochowa oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą
w realizacji projektu.

14. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta;
15. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepi sów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
16. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na ryn ku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem;

…………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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