Załącznik nr. 3

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Fizjoterapia profilaktyczna dla chorych na mukowiscydozę” współfinansowanego z środków
Urzędu Miasta Krakowa

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Zadanie publiczne „Fizjoterapia profilaktyczna dla chorych na mukowiscydozę”
współfinansowanego z środków Miasta Krakowa, realizowany jest przez MATIO Fundacja
Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę przy ul. Celnej 6, 30-507 Kraków na podstawie
Umowy nr W/I/2105/SZ/437/2020 zawartej z Gminą Miejską Kraków.

2.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

3.

Zasięg terytorialny Zadania publicznego – Miasto i Gmina Kraków

4.

Okres realizacji: od 01.08.2020-31.12.2020

5.

Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Zadaniu
publicznym.
§2
DEFINICJE
1. Zadanie

publiczne: „Fizjoterapia profilaktyczna dla chorych na mukowiscydozę”
współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa, realizowany jest przez MATIO
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę przy ul. Celnej 6 30-507 Kraków na
podstawie Umowy nr W/I/2105/SZ/437/2020 zawartej z Gminą Miejską Kraków.

2. Kandydat/Kandydatka: osoba która ubiega się o udział w Zadaniu publicznym (złożył/a
formularz rekrutacyjny).
3. Uczestnik/uczestniczka: Osoba zakwalifikowana do Zadania publicznego z którą została
podpisana Umowa uczestnictwa w Projekcie.
4. Realizator: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę przy ul. Celnej
6 30-507 Kraków.
5. Miejsce zamieszkania: miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.
6. Osoba zależna: osoba zależna oznacza osobę, wymagającą ze względu na stan zdrowia lub
wiek, stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą
Zadaniem publicznym.
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§3
Informacje ogólne o Zadaniu publicznym
1. Głównym celem Zadania publicznego jest wsparcie działań fizjoterapeuty w fizjoterapii
oddechowej osoby chorej na mukowiscydozę. Zadanie publiczne zakłada indywidualne
spotkanie fizjoterapeuty z osobą chorą na mukowiscydozę oraz tele/video konsultacje z
fizjoterapeutą.

2. W ramach Zadania publicznego wdrożone zostaną następujące działania bezpośrednio
skierowane do jego uczestników:
a) Indywidualne spotkanie fizjoterapeuty z osobą chorą na mukowiscydozę
b) tele / video konsultacje z fizjoterapeutą

§4
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Kryteria obligatoryjne. Uczestnikiem/Uczestniczką Zadania publicznego może być osoba
fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Osoba mieszkająca na terenie Gminy Miasta Kraków
b) Osoba chora na mukowiscydozę – będąca podopiecznym MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i
Chorym na Mukowiscydozę
c) Osoba w wieku od 0-45 r. ż.

§5
Zasady rekrutacji uczestników do Zadania publicznego
1. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do Zadania publicznego prowadzona będzie w terminie od
10.08-31.08.2020
2. Do Projektu w procesie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 20 Uczestników/Uczestniczek.
3. Zgłoszenie chęci udziału w Zadaniu publicznym będzie następowało poprzez złożenie formularza
zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Zgłoszenia w innej formie nie będą
uwzględniane.
4. O zakwalifikowaniu (bądź nie zakwalifikowaniu) do Zadania publicznego Kandydaci/Kandydatki
zostaną poinformowani/e telefonicznie/mailowo niezwłocznie po utworzeniu listy.
5. Kandydatom/Kandydatkom niezakwalifikowanym do udziału w Zadaniu publicznym przysługuje
odwołanie od takiej decyzji w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji
o niezakwalifikowaniu się do Zadania publicznego. Odwołanie należy złożyć pisemnie wraz z
uzasadnieniem w Biurze Projektu. Realizator projektu rozpatruje je w terminie 5 dni
kalendarzowych od otrzymania odwołania. Po tym czasie Uczestnik/a otrzymuje pisemne
uzasadnienie niezakwalifikowania się do zadania publicznego.
6. Beneficjent
zastrzega
sobie
możliwość
wydłużenia
terminu
rekrutacji,
o ile zaistnieje taka potrzeba. Odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie
www.mukowiscydoza.pl
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7. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie zostanie podpisana Umowa Uczestnictwa
w
Projekcie
regulująca
szczegółowe
zasady
udziału
w Projekcie.
8. Umowa uczestnictwa w Projekcie podpisywana jest w wyznaczonym przez Realizatora projektu
terminie.
9. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
Kandydata/Kandydatki z uczestnictwa w Projekcie. W takim przypadku do Projektu
kwalifikowana jest kolejna osoba z danej listy rezerwowej.
§6
Ogólne zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują Umowę Uczestnictwa w Projekcie.
Podpisanie Umowy Uczestnictwa w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją warunków
uczestnictwa w Projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu.
2. Umowa Uczestnictwa w Projekcie określa szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie, do
których przestrzegania zobowiązuje się Uczestnik/Uczestniczka Projektu.
3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do potwierdzania uczestnictwa
w proponowanych działaniach każdorazowo na liście obecności oraz do wypełniania ankiet
przedstawionych przez Realizatora projektu.
§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie/skreślenia z listy uczestników
1.

2.

3.

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed podpisaniem Umowy Uczestnictwa
w Projekcie, Uczestnik Projektu zobowiązuje się dostarczyć informacje pisemną o tym fakcie
osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do biura Projektu
w możliwie najwcześniejszym terminie. W przypadku braku pisemnej informacji dotyczącej
rezygnacji z udziału w Projekcie, za rezygnację z udziału w Projekcie uznaje się nie podpisanie
Umowy uczestnictwa w projekcie w wyznaczonym terminie.
Rezygnacja z udziału w Projekcie, po podpisaniu Umowy Uczestnictwa w Projekcie, może
nastąpić w uzasadnionych przypadkach określonych szczegółowo w Umowie Uczestnictwa
w Projekcie (np. z przyczyn natury zdrowotnej lub nieprzewidzianych wcześniej okoliczności,
które nie mogły być znane wcześniej Uczestnikowi Projektu, lub w przypadku podjęcia pracy).
Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy
uczestników Projektu oraz rozwiązania z nim/nią Umowy Uczestnictwa w Projekcie
w przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zasad niniejszego Regulaminu
oraz zasad określonych szczegółowo w Umowie Uczestnictwa w Projekcie.
§8
Polityka prywatności i poufności

Założenia dotyczące Projektu oraz cała związana z nim dokumentacja (w tym wniosek aplikacyjny
oraz dokumenty związane z rekrutacją, listy osób zakwalifikowanych itd.), poza informacjami
udostępnionymi na stronie internetowej, są informacjami poufnymi, udostępnionymi jedynie na
żądanie uprawnionych organów kontroli. Zaznacza się jednocześnie, że złożone dokumenty (w tym
formularze zgłoszeniowe, zaświadczenia) stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi.
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§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020
Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu: www.mukowiscydoza.pl
Beneficjent wyposaży fizjoterapeutę w wszystkie niezbędne środki czystości takie jak: maseczka,
rękawiczki, płyn do dezynfekcji, termometr. Spotkanie fizjoterapeuty z podopiecznym zostanie
przeprowadzone, z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych.
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