Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie
pod nazwą „REHABILITACJA +”
1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy dokument określa ramowe zasady rekrutacji, zakres, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie pod nazwą
„Rehabilitacja+” realizowanym w okresie od 26.04.2021r. do 25.04.2022r.

2. Cel projektu.
Celem projektu jest kompleksowa opieka usprawniająca, zapewniająca uzyskanie przez osoby z ograniczeniami mobilności
poziomu sprawności, który pozwoli im na integrację ze społeczeństwem i rynkiem pracy w ramach realizacji pilotażowego
wdrożenia modelu wiązek usługi społecznej w zakresie „REHABILITACJA+” na obszarze gminy Rawa Mazowiecka (powiat
rawski, województwo łódzkie).

3. Zakres oferowanych usług.
- usługa bazowa
– rehabilitacja z instruktażem wykonywania ćwiczeń,
- usługa dodatkowa 1 – instruktaż dla beneficjentów i ich opiekunów w zakresie doboru i obsługi sprzętu
- usługa bazowa 2

rehabilitacyjnego,
– usługa opiekuńcza dla beneficjentów wraz z instruktażem dla opiekunów,

4. Kryteria uczestnictwa.
a. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu rawskiego, w tym osób starszych, po przebytym leczeniu,
z niepełnosprawnościami z zastrzeżeniem punktu 4, ppkt.b Regulaminu

b. Osoby potrzebujące natychmiastowej rehabilitacji i opieki po chorobie, wypadku, pobycie w szpitalu lub innym
c.
d.
e.
f.
g.

zdarzeniu losowym np. udar, wylew, złamanie czy operacja itp.,
Dostarczenie dokumentu potwierdzającego zasadność korzystania z rehabilitacji wydane przez lekarza oraz
aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoważny ( jeśli beneficjent posiada stopień
niepełnosprawności)
Formularze zgłoszeniowe, jak również Regulamin są dostępne w wersji papierowej w biurze Fundacji,
Fundacja zastrzega, iż wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych do Projektu nie jest jednoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie,
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową,
Uczestnictwo w projekcie jest odpłatne dla uczestnika i wynosi:
- 20,00zł za jedną wizytę / godzinę fizjoterapeuty,
- 5,00 zł za jedną godzinę opiekuńczą.

5. Nabór uczestników
a. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności , równości szans, w tym płci,
b.

c.
d.
e.
f.
g.

jawności i przejrzystości,
Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i składania dokumentacji
zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji oraz w siedzibie Fundacji "Obudźmy Nadzieje" przy
ul. Solidarności 2A; 96-200 Rawa Mazowiecka od 26.04.2021r. w godz. od 08:00 15:00 po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem tel 46 814-64-34
Nabór prowadzony będzie od dnia 26.04.2021r. w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc na liście,
Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
Decyzja o przyjęciu do Projektu podejmowana będzie na podstawie danych zawartych w dokumentach naboru,
Kandydatom nie przysługuje prawo do do odwołania się od wyników naboru,
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni o wyniku naboru.

6. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu:

1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
- korzystania z usługi rehabilitacyjnej i opiekuńczej, wynikających z założeń Projektu,

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
 zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 podpisania i złożenia w biurze Fundacji wszystkich wymaganych oświadczeń i zaświadczeń,
 każdorazowego potwierdzania realizacji usługi rehabilitacji i/lub opieki,
 poinformowanie terapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach
do rehabilitacji,
 powiadamiania Fundacji o zaplanowanych wyjazdach/pobytach leczniczych oraz zobowiązany jest powiadomić
 organizatora projektu o nagłych sytuacjach mogących zakłócić ustalony przebieg udziału w Projekcie
 uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych i stosowanie się do zaleceń terapeuty,
 każdorazowego zgłaszania nieobecności Uczestnika nie później niż 1 dzień przed planowaną nieobecnością,
 zachowania i przestrzegania reżimu sanitarnego, w związku z sytuacją ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 oraz wypełnienia stosownych oświadczeń,
 niezwłocznego poinformowania Fundacji o wystąpieniu ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2
/kontakt z osobą zakażoną, zachorowanie lub kwarantanna /
7. Zasady realizacji świadczeń rehabilitacyjnych
1.
Fundacja organizuje usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze w sposób zapewniający uczestnikom najbardziej
dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2.
Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza, wywiadu i badania pacjenta decyduje o rodzaju
i częstotliwość zabiegów.
3.
Opiekun na podstawie wywiadu decyduje o rodzaju i częstotliwości godzin opiekuńczych,
4.
Zabiegi rehabilitacyjne i usługi opiekuńcze, wykonywane będą według ilości przyznanych godzin.
5.
W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Fundacji wszystkie zabiegi i usługi, na które Uczestnik był
umówiony zostaną wykonane w innym, ustalonym z uczestnikiem terminie.
6.
Z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz usług opiekuńczych nie będą mogły korzystać osoby: będącym pod
wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, ze zmianami skórnymi wskazującymi na
możliwość zakażenia, zachowujące się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami kultury osobistej
oraz osoby inne niż przyjęte do projektu.
8. Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie
1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 2 dni od momentu zaistnienia
przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Fundacji pisemna informację o tym fakcie (osobiście,
mailem bądź za pośrednictwem poczty).
2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
 rażącego naruszenia norm społecznych ( w szczególności zakłócania przebiegu realizacji usług,
uniemożliwiające prawidłowe ich przeprowadzenie, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających)
 podanie w dokumentach naboru nieprawdziwych danych i informacji
 naruszenie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu
3. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem z Projektu.
9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2021r.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Udział w projekcie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy
o dofinansowanie projektu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Fundacja

Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2021r.

