REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
województwa opolskiego”
§ 1 Organizacja i czas trwania projektu
1. Organizatorem ww. projektu jest Brzeskie Centrum Medyczne ul.Mossora 1, 49-300 Brzeg.
2. Okres realizacji projektu: 27.02.2018 – 29.02.2020 r.
3. Stroną internetową projektu jest: http://bcm.brzeg-powiat.pl/projekty-unijne/projekt-wsparcieosob-starszych-niepelnosprawnych-uszkodzeniem-ukladu-nerwowego-oraz-opiekunowpowiecie-brzeskim/
§ 2 Cele i warunki uczestnictwa w projekcie
1. Beneficjentami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej tj. od 18 r.ż. do
osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art.27 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
(Dz.U.2015 poz. 748).
2. W ramach projektu wsparcie otrzyma 400 pacjentów

zamieszkujących województwo

opolskie ze schorzeniem układu krążenia w tym po przebytym udarze mózgu.
3. Celem projektu jest zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych dla osób w wieku
aktywności zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:
1) Warsztaty edukacyjne – 2 spotkania przez okres 5 tygodni,
2) Rehabilitacja kardiologiczna lub neurologiczna (w zależności od schorzenia) – 2 razy w
tygodniu prze okres 5 tygodniu,
3) Rehabilitacja zawodowa – 2 spotkania przez okres 5 tygodni,
4) Terapia psychologiczna - 2 spotkania przez okres 5 tygodni,
5) Konsultacje dietetyczne - 2 spotkania przez okres 5 tygodni,
6) Kwalifikacja medyczna – 1 spotkanie przez okres 5 tygodni,
7) Ocena końcowa – 1 spotkanie przez okres 5 tygodni,
8) Ocena końcowa – 1 spotkanie po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie.
3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie zalecenia udziału wraz z deklaracją
przystąpienia do projektu – dostępnego na stronie internetowej www.bcm.brzeg-powiat.pl w
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zakładce „Projekty Unijne” oraz w kolejnej zakładce określającej projekt pn. „Skuteczna
rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Województwa
Opolskiego” oraz dostępnego w siedzibie Organizatora przy ul. Nysańskiej 4-6, Biurze
Projektu przy ul. Mossora 1 w Brzegu lub u lekarzy POZ
4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się:
a)

drogą elektroniczną (na adres email: rehabilitacja.bcm@gmail.com)

b)

drogą pocztową (na adres: ul. Nysańska 4-6 lub ul. Mossora 1 z dopiskiem Biuro
Projektu, 49-301 Brzeg)

c)

osobiście w sekretariacie Oddziału Rehabilitacji (ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg, I
piętro) lub w Biurze Projektu (ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, I piętro)

5. Beneficjenci projektu wybierani są w drodze rekrutacji. Ostateczny dobór Beneficjentów
zakwalifikowanych do projektu odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń oraz
wytycznych ujętych we wniosku organizatora o dofinansowanie
6. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o zaplanowanych
wyjazdach/pobytach leczniczych. Nieobecność przekraczająca okres 5 dni równoznaczna jest
z przejęciem świadczeń związanych z projektem na rzecz nowego uczestnika projektu,
wybranego z listy rezerwowej.
7. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o nagłych sytuacjach
związanych
z nieplanowaną hospitalizacją
8. Zaplanowane działania ujęte w pkt. 2 niniejszego Regulaminu są świadczone nieodpłatnie
na rzecz Beneficjentów i Uczestników projektu.
9. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne
oświadczenie o rezygnacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
10. Beneficjenci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do projektu ze względu na wykorzystane
wszystkie miejsca, zostaną wpisani na tzw. Listę Rezerwową. Gdy osoba biorąca udział w
projekcie zrezygnuje, Organizator skontaktuje się z osobą z listy rezerwowej, której
zaproponuje udział w programie.
11. Każdy z uczestników w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekaże dane
dot. swojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji do Biura Projektu przy ul. Mossora 1.
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§ 3 Postanowienia końcowe
1. Udział w projekcie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
2. Beneficjent projektu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów
projektu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania
przyczyny o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej:
www.bcm.brzeg-powiat.pl w zakładce „Projekty Unijne” oraz kolejnej zakładce pn.
„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
Województwa Opolskiego”

……...…………………………………….
Data i podpis uczestnika projektu
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