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R E G U L A M I N      R E K R U T A C J I 

I     U C Z E S T N I C T W A     W    P R O J E K C I E  
 

„Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.” 
 

Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 90 osób (w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn) zamieszkałych w Bytomiu, w szczególności na 

obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Bytom 2020+ - osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 45+, chorych 

na cukrzycę (typu 1 lub 2) i choroby układu krążenia (po incydentach kardiologicznych). Projekt polega na świadczeniu usług zdrowotnych 

wykorzystujących telemedycynę w celu objęcia uczestników projektu kompleksową opieką zdrowotną, w tym opiekuńczą z wykorzystaniem 

opaski "sos". Jej uzupełnieniem będą działania skierowane do diabetyków z zastosowaniem zdalnych gleukometrów oraz działania skiero-

wane do osób po incydentach kardiologicznych zastosowaniem aparatów teletransmisyjnych do EKG. W projekcie powstanie całodobowe 

Centrum Teleopieki Medycznej, udzielane będą konsultacje specjalistyczne on-lin i stacjonarne, a każdy uczestnik objęty zostanie badaniami 

diagnostycznymi: „na start" i w trakcie trwania projektu. 

 

§1 
Informacje ogólne 

1. Projekt pt. „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” (zwany da-
lej Projektem) realizowany jest przez TELEMEDYCYNĘ POLSKĄ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Ligockiej 103; 
40-568 Katowice (zwany dalej Beneficjentem) oraz Przychodnię Lekarską SZOMBIERKI Sp. z o.o. z siedzibą przyul. 
Orzegowskiej 52A; 41-907 Bytom (zwany dalej Partnerem) na podstawie umowy realizacji Projektu w ramach RPO 
WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego 
dalej EFS). 

3. Czas realizacji projektu: 2019-05-01 – 2022-04-30. 
 

§2 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Projektu (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania  
do udziału w Projekcie, procedury postępowania w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwa-
nia, a także prawa i obowiązki uczestników projektu. 

2. W realizacji i organizacji zadań w zakresie zarządzania projektem zaangażowani zostaną: 
Koordynator Projektu – Kamila Krzak 
Z-ca Koordynatora Projektu – Ewelina Dzieża 
Specjalista ds. medycznych – Anna Plata (Partner)  

dalej zwani Zespołem Zarządzania Projektem.  
3. Adres do korespondencji w sprawach projektu: Telemedycyna Polska S.A., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice (z do-

piskiem: teleopieka_923).  
 

§3 
Kryteria kwalifikowalności uczestników 

1. Uczestnikiem wsparcia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie może być na dzień przystąpienia do Projektu 
osoba niesamodzielna i/lub niepełnosprawna w wieku 45+, chora na cukrzycę (typu 1 lub 2) i choroby układu krą-
żenia (po incydentach kardiologicznych). 

2. Kryteria formalne rekrutacji:  
a) osoby niesamodzielne (ze względu na wiek/niepełnosprawność ruch/stan zdrowia) –wymagany doku-

ment: zaświadczenie od lekarza/pielęgniarki środowiskowej wraz z oceną w skali Barthel; 5pkt. 
b) osoby z orzeczeniem niepełnosprawności (ruchowej, zdrowotnej, oprócz psych.) - wymagany dokument: 

orzeczenie o niepełnosprawności (stopień niepełnosprawności); 5pkt. 
c) osoby z chorobami krążenia, diabetycy - wymagany dokument: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 

wydane przez lekarza prowadzącego; 2pkt. choroby krążenia + 2pkt. choroba cukrzycowa 
d) osoby w wieku 45-60 lat - wymagany dokument: dokument z nr pesel. 2pkt. os. 60+ 
e) osoby zamieszkałe: Śródmieście Północ/ Śródmieście Zachód - wymagany dokument: oświadczenie; 2pkt. 
f) osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym - wymagany dokument: oświadczenie; 2pkt. 

3. Minimum punktowe rekrutacji: 7pkt. 
4. Uczestnik projektu to osoba biorąca udział w projekcie min. 1 mies.  
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§4 

Zasady, warunki i tryb rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie przez Partnera oraz we współpracy z wybranymi instytu-
cjami w zakresie promowania informacji o projekcie (plakaty, ulotki, www) oraz ogłoszenia w prasie lokalnej. 

2. Rekrutacja do wsparcia w ramach Projektu będzie prowadzona w okresie podzielonym na dwa etapy: 
a) I Etap: 01.04.2019- 30.04.2019 – do 80 os. (44K; 36M) 
b) II Etap: 01.05.2019-31.03.2021 – rekrutacja uzupełniająca 

3. W przypadku niewyłonienia wymaganej liczby uczestników Partner wyznaczy dodatkowy termin składania formu-
larzy i przedłuży okres rekrutacji, o czym poinformuje na stronie internetowej.  

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych następujących do-
kumentów rekrutacyjnych:  
a) Formularz uczestnictwa Załącznik nr 1, 
b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Załącznik nr 2, 
c) Oświadczenia uczestnika Projektu, Załącznik nr 3,   
d) Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji, Załącznik nr 4.  

5. Wzory ww. dokumentów dostępne są w siedzibie Partnera Projektu oraz na stronie internetowej www.teleo-
pieka.bytom.pl.  

6. Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Rekrutacji Projektu w siedzibie 
Partnera Projektu.  

7. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie naboru będzie Zespół Zarządzania Projektem. 
8. Zespół Zarządzania Projektem weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w formularzach rekrutacyjnych 

i sporządza listę uczestników Projektu (podstawową i rezerwową). 
9. Kandydaci zostaną poinformowani elektronicznie, telefonicznie i/lub pocztą tradycyjną o decyzji dot. sposobu za-

kwalifikowania do udziału w Projekcie przez Zespół Zarządzania Projektem.  
10. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona również przez wyznaczone przez Partnera pielęgniarki, upoważnione 

do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych od uczestników projektu. 
 

§ 5 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 
dotyczącego przyczyn rezygnacji (Załącznik nr 5). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia 
przez niego niniejszego Regulaminu. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 
2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.  
5. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem. 
 
 
Załączniki: 
Załącznik 1. Formularz uczestnictwa. 
Załącznik 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 
Załącznik 3. Oświadczenia uczestnika Projektu. 
Załącznik 4. Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji. 
Załącznik 5. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 
 

Zatwierdzono: dnia 25 kwietnia 2019 r.  
 


