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Projekt „Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie” realizowany w ramach   Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych  i zdrowotnych współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych              

w Nowej Sarzynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze Środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 

8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  

2. Organizatorze - należy przez to rozumieć Miasto i Gmina Nowa Sarzyna/Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. 

3. Uczestniku Projektu – osoba niesamodzielna (osoba, która ze względu na podeszły wiek, 

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych).  

4. Koordynator projektu – osoba zarządzająca projektem.  

5. Obszar realizacji projektu – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. 

6. Punkt Rekrutacyjny (Biuro projektu) – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                          

w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna, tel. 17 7178169,                                      

Fax 17 7178169. 

7. Sprzęcie - sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający stanowiący wyposażenie 

Wypożyczalni. 

 

§ 2 

Informacje o projekcie 

1. Projekt pn. „Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie” jest realizowany                        

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020 i współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 



 

2 
 

ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych i zdrowotnych, na podstawie umowy nr RPPK.08.03.00-18-0002/17-00 

2. Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna/Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w okresie od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r.   

3. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Miasta                          

i Gminy Nowa Sarzyna. 

4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                 

w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 

15.30. 

5. Celem głównym projektu jest: do 31.03.2019 r. poprawa jakości i standardów życia 100 

osób niesamodzielnych, posiadających zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania 

z danego sprzętu, w tym 62% kobiet zagrożonych ubóstw i wykluczeniem społecznym 

zamieszkujących w Mieście  i Gminie Nowa Sarzyna poprzez wzrost dostępu do wynajmu 

sprzętu wspomagającego, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego. 

 

§ 3 

Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników będzie przebiegała w sposób ciągły od 1.11.2017 r. do 

28.02.2019 r. 

2. Dokumenty rekrutacyjne i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym Projektem 

dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowe www.mgops.nowasarzyna.eu,                

w zakładce Realizowane projekty – Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych. 

3. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Miasta                            

i Gminy Nowa Sarzyna. 

4. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki: 

1) są osobami niesamodzielnymi, 

2) mieszkają na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 

3) posiadają zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność skorzystania danego 

sprzętu i orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie dokumentujące 

niesamodzielność czasową lub stałą, 

http://www.mgops.nowasarzyna.eu/
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4) zapoznają się z Regulamin Wypożyczalni Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu                      

Rehabilitacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie 

i Regulaminem rekrutacji, 

5) wypełnią deklarację uczestnictwa w Projekcie, która stanowi Załącznik nr 1, 

6) wypełnią formularz rekrutacyjny, który stanowi Załącznik nr 2, 

7) złożą wniosek o wypożyczenie Sprzętu, 

8) podpiszą oświadczenie uczestnika Projektu, który stanowi Załącznik nr 3, 

9) podpiszą umowę użyczenia, 

10) wypełnią ankietę ewaluacyjną, który stanowi Załącznik nr 4, 

 

1. Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się: 

1) deklaracja uczestnictwa w Projekcie, 

2) Regulamin Wypożyczalni, 

3) Regulamin Rekrutacji, 

4) formularz rekrutacyjny, 

5) oświadczenie uczestnika Projektu, 

6) zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność skorzystania danego sprzętu i 

orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie dokumentujące                   

niesamodzielność czasową lub stałą, 

7) wniosek o wypożyczenie, 

8) umowa użyczenia sprzętu, 

9) ankieta ewaluacyjna. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) nieodpłatnego udziału w projekcie, 

2) uzyskania porady od rehabilitanta/pielęgniarki w zakresie odpowiedniego wykorzysta-

nia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego znajdującego się na 

stanie Wypożyczalni Urządzeń Pomocniczych i sprzętu Rehabilitacyjnego                                      

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w siedzibie                 

Wypożyczalni lub w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. 
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3) transportu wypożyczonego sprzętu z wypożyczali do miejsca zamieszkania wraz z 

wniesieniem sprzętu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1) złożenia stosownego wniosku, którego druk dostępny jest w siedzibie Wypożyczalni 

lub na stronie internetowej, 

2) przedstawienia dowodu tożsamości, 

3) przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że jest osobą niesamo-

dzielną i wskazuje konieczność skorzystania z określonego Sprzętu, 

4) zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, 

5) zapoznania się z Regulaminem Wypożyczalni, 

6) podpisania formularza rekrutacyjnego, 

7) podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 

8) podpisania oświadczenia uczestnika w Projekcie, 

9) podpisania umowy wypożyczenia Sprzętu, 

10) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, 

11) zgłaszania w terminie do 7 dni wszelkich zmian danych zawartych w umowie                  

wypożyczenia, w tym dotyczących adresu zamieszkania, 

12) użytkowania Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, 

13) po okresie użyczenia zwrócić sprzęt do siedziby Wypożyczalni w ustalonym terminie 

w stanie niepogorszonym. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin zatwierdza oraz zmienia Dyrektor M-GOPS w Nowej Sarzynie. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Dyrektora M-GOPS                                                  

w Nowej Sarzynie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały: 

1) wniosek o dofinansowanie, 

2) umowa o dofinansowanie projektu, 

3) Regulamin Wypożyczalni, 

4) kodeks cywilny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie,                                                

szczególnie, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofi-

nansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie 
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projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli projektu oraz do wyłącznej in-

terpretacji zwartych w nim postanowień. 

5. Każdy Uczestnik Projektu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie 

Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

6. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej 

www.mgops.nowasarzyna.eu 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


