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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

pn.: „Powrót do społeczności” 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne  
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych-RIT.   
 

I. Postanowienia ogólne 
1) Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. 

„Powrót do społeczności”.  
2) Projekt realizowany jest od 1 listopada 2019r. do 31 stycznia 2021r. 
3) Miejsce realizacji Projektu: Powiat bielski oraz Miasto Bielsko-Biała 
4) Biuro projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta – Bielskim Centrum Psychiatrii - 

Olszówka w Bielsku-Białej,  ul. Olszówka 102, pokój C-21. 
5) Regulamin określa: 

a) pojęcia, 
b) warunki uczestnictwa w Projekcie, 
c) zasady rekrutacji, 
d) rodzaje wsparcia oferowanego w ramach Projektu 
e) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

 
II. Pojęcia 

1) Projekt – „Powrót do społeczności”. 
2) Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 
3) EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 
4) 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.), 

5) Uczestnik/czka Projektu –  osoba, która została skierowana przez lekarza do udziału 
w Projekcie i wyraziła zgodę na leczenie/terapię. 
 

III. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1) Kandydaci/tki, którzy/re chcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić łącznie niżej 
wymienione warunki formalne: 

• zamieszkiwać na terenie Powiatu Bielskiego lub miasta Bielsko-Biała; 

• posiadać status osoby niepełnosprawnej (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
renta, podejrzenie choroby psychicznej)  
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• posiadać rozpoznanie: schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, schizotypowych, 
zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, depresji, zaburzeń psychicznych na podłożu 
organicznym. 

 

IV.Zasady rekrutacji 
1) Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział                 

w Projekcie. 
2) Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 
3) Rekrutacja ma charakter ciągły i rozpocznie się w listopadzie 2019 r. Przewiduje się 

nabór 90 osób (40K i 50M). 
4) W przypadku dużego zainteresowania projektem zostanie utworzona lista 

rezerwowa. O kolejności na liście rezerwowej będzie decydował kolejność zgłoszeń. 
 

V. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

 
1) Pierwszy etap: 

a) zgłoszenie chęci uczestnictwa do Dyspozytora Projektu: 
 

• Listownie – poprzez wypełnienie Załącznika „A” dostępnego na stronie: 
www.psychiatria.bielsko.pl   i przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Belskie Centrum 
Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej, ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała,  
z dopiskiem Biuro Projektu „Powrót do społeczności”,  

• Pocztą elektroniczną (e-mail) w postaci zeskanowanego Załącznika A, przesłanego 
na poniższe adresy mailowe: a.stekla@psychiatria.bielsko.pl, 
a.foltyn@psychiatria.bielsko.pl 

•  telefonicznie: 

- Anetta Stekla – Dyspozytor tel.: +48 728 460 336, 33 814 91 95 wew 154. 

- Agnieszka Foltyn – Dyspozytor tel.: +48 602 379 506, 33 814 91 96 wew 156. 

• osobiście w Biurze Projektu: Belskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej,  
ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała, pokój C-21 

 
b) przeprowadzenie przez Dyspozytora wstępnej kwalifikacji do udziału w projekcie 

– Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
Dyspozytor na podstawie zebranego wywiadu, weryfikacji kryteriów formalnych, dokona 

wstępnej oceny czy spełnione są warunki do objęcia chorego opieką środowiskową 
(rozpoznanie lub podejrzenie choroby psychicznej, miejsce zamieszkania). W przypadku 
spełnienia Regulaminowych kryteriów Dyspozytor  zakwalifikuje zgłaszającego do lekarskiej 
wizyty konsultacyjno-diagnostycznej. Pierwszeństwo w przyjęciu do Wyjazdowego Zespołu 
Medyczno-Terapeutycznego mają mieszkańcy Powiatu bielskiego, następnie mieszkańcy 
miasta Bielsko-Biała. 

 

 

 



  

Projekt pn.: „Powrót do społeczności” 

 

str. 3/4 

 

 

 
2) Drugi etap:  
Ostateczne skierowanie lub odmowa skierowania Pacjenta do Projektu podczas 

wizyty konsultacyjno-diagnostycznej. Podczas tej wizyty zostanie wydane przez lekarza 
oświadczenie – skierowanie do objęcia opieką w ramach Wyjazdowych Zespołów Medyczno-
Terapeutycznych - Załącznik nr 2.3 do Regulaminu). 

 
3)  Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji. 

Osoba zakwalifikowana do Projektu jest zobowiązana do przedłożenia następujących 
dokumentów: 

• Formularz Danych Uczestnika projektu – zgłoszenie do projektu – Załącznik nr 2.1 
do Regulaminu wraz z załącznikami potwierdzającymi Status pacjenta (np. orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności, decyzja o przyznanej rencie), 

• Oświadczenie Uczestnika Projektu – Załącznik 2.2 do Regulaminu. 
 

VI. Wsparcie oferowane w ramach Projektu 

W ramach Wyjazdowych Zespołów Medyczno-Terapeutycznych: 

• wsparcie lekarskie (wizyta środowiskowa) 

• wsparcie pielęgniarskie (wizyta środowiskowa) 

• wsparcie terapeutyczne (wizyta środowiskowa) 

• wsparcie psychologiczne (wizyta środowiskowa) 

• wizyty środowiskowe Dyspozytora 
O długości wsparcia każdorazowo decyduje  lekarz w porozumieniu z pacjentem, jego 
rodziną oraz członkami Zespołu 

 
VII. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1) Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie na 
każdym etapie jego realizacji informując o tym telefonicznie, pisemnie bądź osobiście 
pracowników Projektu - Załącznik nr 3 do Regulaminu. W przypadku zgłoszenia 
telefonicznego załącznik ten sporządzany i podpisywany jest tylko przez Dyspozytora. 

2) W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki opisanej w pkt. 1, Beneficjent kwalifikuje do 
Projektu kolejną osobę z listy rezerwowej. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019r. 
2) Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
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. 
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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 cały okres realizacji Projektu. 
 
 
 
ZAŁĄCZNNIKI DO REGULAMINU: 
 
- Załącznik A – Zgłoszenie chęci udziału w projekcie 

- Załącznik nr 1 – Wstępna kwalifikacja do udziału w projekcie 

- Załącznik nr 2.1 – Formularz danych uczestnika projektu 

- Załącznik nr 2.2 – Oświadczenie uczestnika projektu 

- Załącznik nr 2.3 – Oświadczenie lekarza (skierowanie) 

- Załącznik nr 3 – Rezygnacja z udziału w projekcie 


