REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat
zamieszkałych w powiecie wysokomazowieckim”

realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług
społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, nr projektu RPPD.07.02.01-20-0072/19, umowa nr UDA-RPPD.07.02.0120-0072/19-00.
& 1.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa uczestników do projektu „Kompleksowa
profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie wysokomazowieckim”
realizowanego przez NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof Szarejko.
1. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat oraz do dzieci z klas I, IV
i VI szkoły podstawowej zamieszkujących powiat wysokomazowiecki.
2. Okres trwania projektu: 2020-06-01 do 2023-06-30.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
4. Miejsce/biuro realizacji projektu: NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof
Szarejko ul. Warszawska 79, Białystok.
5. Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 219 dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat
w okresie 2020-2023 na obszarze powiatu wysokomazowieckiego poprzez zorganizowanie
interwencji z zakresu profilaktyki wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędowej
ukierunkowanej na zmniejszenie częstości występowania nabytych wad postawy wśród dzieci
i młodzieży.

& 2.
Zasady rekrutacji i udziału w projekcie

1. Uczestnikami projektu Poziomu I Edukacja mogą być dzieci z klas I, IV i VI szkoły
podstawowej zamieszkujące powiat wysokomazowiecki, których rodzic/opiekun prawny
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złoży formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (załącznik nr 1), zgoda i deklarację
uczestnictwa (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
2. Uczestnikami projektu Poziomu I Edukacja mogą być rodzice/opiekunowie dzieci w wieku
5-6 lat zamieszkujący powiat wysokomazowiecki, którzy złożą zgodę i deklarację
uczestnictwa w projekcie z niezbędnymi danymi zawartymi w części „Formularz
rekrutacyjny uczestnika projektu”(załącznik nr 4) i oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5).
3. Uczestnikami projektu Poziomu II Leczenie i rehabilitacja mogą być dzieci z klas I, IV i VI
szkoły podstawowej zamieszkujące powiat wysokomazowiecki, których rodzic/opiekun
prawny złoży zgodę i deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 i 2) oraz przedstawi
dokument świadczący o rozpoznaniu u dziecka wady postawy w szczególności skoliozy,
lordozy i kifozy.
4. Komisja

rekrutacyjna

zakwalifikuje

do

projektu

Poziom

I

Edukacja

2718

rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat oraz 1776 dzieci z klas I szkoły podstawowej
i 2844 dzieci z klas IV i VI szkoły podstawowej.
5. Komisja rekrutacyjna zakwalifikuje do projektu Poziom II Leczenie i rehabilitacja 219 osób
z rozpoznaną skoliozą, lordozą, kifozą.
6. W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia/formy wsparcia:
i.

Zajęcia edukacyjne (teoria, metody aktywizujące – praca w grupach) dla dzieci
z klas IV i VI szkoły podstawowej;

ii.

Zajęcia edukacyjne połączone z zajęciami ruchowymi dla klas I szkoły podstawowej;

iii.

Zajęcia edukacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat;

iv.

Zajęcia w postaci Specyficznych Metod Fizjoterapeutycznych,

v.

Zajęcia w postaci ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych,

vi.

Zajęcia w postaci ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.
& 3.
Proces rekrutacji

1. Osobami przeprowadzającymi rekrutację w projekcie są członkowie Komisji Rekrutacyjnej,
w skład której wchodzą: Kierownik Projektu, specjalista ds. administracyjnych i specjalista ds.
oceny wad postawy.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w okresie od 2020-08-03 do 2022-09-30 w 3
etapach:
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I.

rekrutacja szkół i przedszkoli,

II. rekrutacja uczestników: rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat i dzieci z klas I, IV i VI
szkół podstawowych,
III. rekrutacja uczniów z klas I, IV i VI szkół podstawowych do specjalistycznych zajęć
korekcyjno

–

kompensacyjnych

po

wcześniejszym

przeprowadzeniu

badań

diagnostycznych.
3. W razie braku zainteresowania potencjalnych uczestników procedura rekrutacji zostanie
wydłużona.
4. Informacja o możliwości udziału w projekcie przekazywana będzie dyrektorom placówek
oświatowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego a następnie podczas zebrań
rodzicielskich i lekcji wychowawczych, a ogłoszenie o możliwości udziału w projekcie
zamieszczone będzie na tablicy ogłoszeń.
5. Rodzice/opiekunowie dzieci ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają niezbędne
dokumenty rekrutacyjne: Formularze rekrutacyjne uczestnika projektu, Deklarację
uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia uczestnika projektu zarówno dla siebie jak i dla swoich
dzieci biorących udział w projekcie do Biura Projektu: NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji
Leczniczej Krzysztof Szarejko ul. Warszawska 79, Białystok, lub w czasie ww. spotkań, pocztą,
mailem, faxem lub osobiście.
6. W przypadku zgłoszeń drogą mailową i telefoniczną zgłoszenie będzie traktowane jako wiążące
w momencie dostarczenia oryginału dokumentów do siedziby Biura Projektu. Nie dostarczenie
ww. dokumentów będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej.
7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu oraz na stronie www.rehabilitacjalecznicza.pl
8. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości płci i równości szans
i niedyskryminacji.
9. Listę rankingową układa się według kryteriów rekrutacji zapisanych w & 4.
10. Dzieci/uczniowie, które nie zostały z braku miejsc zakwalifikowane do udziału w projekcie
zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia z listy któregoś z uczestników,
na jego miejsce zostaje zakwalifikowane kolejne dziecko/uczeń z listy rezerwowej.
11. Komisja rekrutacyjna w terminie do końca, w którym odbywa się rekrutacja, podejmuje
decyzję

o

zakwalifikowaniu

do

projektu

dzieci

spełniających

wymogi

formalne

z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych. Następnie komisja ustala listę rankingową, którą
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wywiesza na tablicy ogłoszeń w danej placówce oświatowej i na stronie internetowej Biura
Projektu.
12. W przypadku małej ilości zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona do momentu osiągniecia
wskaźników.
13. Terminy rekrutacji w procesie rekrutacji mogą ulec zmianie decyzją Koordynatora Projektu.
& 4.
Kryteria rekrutacji
1. Do uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu mogą zakwalifikować się po spełnieniu
kryteriów formalnych (Formularz i Deklaracja uczestnictwa) dzieci z I, IV i VI klas szkoły
podstawowej oraz rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat, którzy mieszkają na terenie
powiatu wysokomazowieckiego.
2. W zajęciach edukacyjnych wezmą udział wszystkie dzieci z klas I, IV i VI szkół podstawowych
zgłoszone do projektu oraz wszyscy rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat zgłoszeni
do projektu.
3. O uczestnictwie w projekcie w zajęciach w postaci Specyficznych Metod Fizjoterapeutycznych,
w postaci ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych oraz w postaci ćwiczeń korekcyjno –
kompensacyjnych na basenie będą decydowały następujące kryteria:
I.

Poprawne i kompletne wypełnione dokumenty uczestnictwa w projekcie,

II. Kolejność wpływu zgłoszeń,
III. Zaświadczenie/skierowanie/karta badania od właściwego lekarza specjalisty (np.
ortopeda) w zakresie rozpoznania/sposobu leczenia stwierdzonych wad postawy
w szczególności w zakresie zniekształceń kręgosłupa,
IV. Wynik testów przesiewowych w zakresie rozpoznania u dziecka wad postawy
w szczególności skoliozy, lordozy i kifozy.
4. Kryteria wyłączenia z rekrutacji:
a) Dzieci w wieku > 14 lat,
b) Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie,
c) Nie rozpoznanie u dziecka wady postawy, w szczególności skoliozy, lordozy i kifozy,
w wyniku testów przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki/higienistki szkolne
lub lekarza specjalistę.
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5. Zgłoszenia przyjmowane drogą telefoniczną i e-mailową wpisywane będą na listę i będą
traktowane na równi ze zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej z zachowaniem zasad &
3 ust. 6 niniejszego regulaminu.
6. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat oraz do osób
niepełnoletnich (uczniów szkół podstawowych) i w związku z czym wszystkie dokumenty
rekrutacyjne oraz oświadczenia w projekcie podpisane powinny być przez rodzica/opiekuna
prawnego osoby niepełnoletniej. Rodzic/opiekun prawny podpisując ww. dokumenty wyraża
zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w projekcie.
& 5.
Uprawnienia i obowiązki uczestników
1. Rodziców/opiekunów i Dzieci zakwalifikowane do udziału w zajęciach zobowiązuje się do:
a) Regularnego uczestnictwa w zajęciach projektowych,
b) Dzieci z klas I, IV i VI zobowiązane są do uczestnictwa w minimum 85% godzi danego typu
zajęć w cyklu rocznym szkolnym. Nieobecność powyżej 15% godzin wymaga
od rodzica/opiekuna dziecka pisemnego uzasadnienia obecności.
c) Uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu.
2. Rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do udziału w projekcie najpóźniej w dniu
rozpoczęcia się zajęć dostarcza wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie.
3. Udział uczestników projektu jest w zajęciach nieodpłatny, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
4. Rodzin/opiekun prawny dziecka w wieku 5-6 lat lub dziecko z klas I, IV i VI szkoły podstawowej
zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony/e z listy uczestników
w przypadku:
a) Samodzielnej rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka, którzy są uczestnikami
projektu,
b) Zmiany miejsca zamieszkana poza terenem powiatu wysokomazowieckiego,
c) Nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 15% zajęć.
5. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu, wskazując
równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia
osoby skreślonej z listy.

5

6. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej,
proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.
7. Uczestnik biorący udział w projekcie może zakończyć w nim udział na każdym jego etapie
pod warunkiem złożonej pisemnej informacji.
& 6.
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest w miejscu realizacji projektu - NZOZ Zakład
Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof Szarejko ul. Warszawska 79, Białystok.
2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2020.
3. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu.
4. Wszelkie sprawy zawiązane z interpretacją regulaminu rozstrzygnięte są przez Koordynatora
Projektu, a do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa
Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego
dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020, a w ostateczności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

……………………………………………….
Podpis Koordynatora Projektu

Biuro Projektu
NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof Szarejko
ul. Warszawska 79, Białystok.
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Załączniki:
1. Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu dla ucznia klasy I, IV i VI szkoły podstawowej.
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Poziom I Edukacja i Poziom II Leczenia i Rehabilitacja
(uczeń klasy I, IV. VI szkoły podstawowej).
3. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (uczeń klasy I, IV. VI
szkoły podstawowej).
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem uczestnika projektu - rodzic/opiekun
prawny dziecka w wieku 5-6 lat.
5. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych - rodzic/opiekun
prawny dziecka w wieku 5-6 lat.
6. Ankieta satysfakcji rodzica/opiekuna prawnego – uczestnika
7. Ankieta satysfakcji ucznia – uczestnika
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