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Regulamin Projektu 

„Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  
i osób z ich otoczenia” 

UDA-RPSL 09.02.06-24-06A7/17-00 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Kompleksowe wsparcie 
diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne 
dla Działania: 9.2. – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6 – Rozwój usług 
zdrowotnych konkurs.  

 

Ilekroć w regulaminie rekrutacji jest mowa o:  

1. Beneficjencie – MULTIKLINIKA „SALUTE” Sp. z o.o. ul. Bolesława Czerwińskiego 8-10, 40-123 Katowice, 
NIP 6342637519 REGON 240289569. 

2. Projekcie - rozumie się przez to projekt pt.: Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne 
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” współfinansowany 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: 9.2.6 – Rozwój usług 
zdrowotnych- konkurs.  

3. Uczestniku Projektu – rozumie się przez to osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie. 
Uczestnikami projektu jest 100 osób (dzieci w wieku 1,5 roku - 16 lat) zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (spektrum autyzmu) oraz 100 opiekunów zamieszkujących, uczących się, bezrobotnych, 
pracujących na terenie woj. śląskiego. 

4. Biurze projektu – rozumie się przez to MULTIKLINIKA „SALUTE” Sp. z o.o. ul. Bolesława Czerwińskiego 
8-10, 40-123 Katowice czynne w dni robocze w godzinach 8:00 do 20:00. 

Informacje o projekcie 
§ 2 

1. Projekt będzie realizowany przez MULTIKLINIKA „SALUTE” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 
2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2018r. do 31.08.2020 r. z możliwością   
3. Projekt zakłada zapewnienie dostępności do usług medycznych świadczonych w formie środowiskowej 

dla 100 osób ze spektrum autyzmu w wieku od 1,5 roku do 16 lat oraz dla 100 rodziców / opiekunów. 
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na chorobę dziecka, 
mieszkających, uczących się, pracujących, bezrobotnych na terenie województwa śląskiego poprzez 
zapewnienie wsparcia w postaci spersonalizowanej diagnostyki, terapii i rehabilitacji. 

4. Beneficjent przewiduje zapewnienie wsparcia na okres maksymalnie do 31.08.2020 r. (z możliwością 
przedłużenia) o zakończeniu wsparcia decyduje Beneficjent.  

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu 

§ 3 

1. W ramach projektu realizowane będzie indywidualne wsparcie medyczne, terapeutyczne  
i rehabilitacyjne, szkoleniowe (do 30.08.2019 z możliwością przedłużenia) oraz rodziców i opiekunów 
prawnych. 
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2. Wsparciem objętych zostanie łącznie 200 osób zamieszkujących, uczących się, pracujących, 
bezrobotnych na terenie województwa śląskiego wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze 
względu na chorobę dziecka.  

3. Regulamin obejmuje rekrutację następujących osób:  
a) Uczestników/Uczestniczek Projektu (100 osób, w tym40 dziewczynek, 60 chłopców),  
b) Opiekunów Uczestników Projektu (100 osób, w tym 50 kobiet i 50 mężczyzn),  
c) Uczestników szkoleń (8 osób, w tym 4 kobiet i 4 mężczyzn),  

4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji 
projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikacyjności, udzielania wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (podstawa prawna 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
§ 4 

1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby zagrożone wykluczeniem ze względu na 
chorobę dziecka, w szczególności dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku 1,5 do 16 lat 
oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych. Wsparcie kierowane jest do mieszkańców woj. śląskiego. 

2. Podstawą udziału w projekcie będzie wypełnienie formularzy zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami. 

Procedura rekrutacji 
§ 5 

1. Przebieg rekrutacji do udziału w projekcie będzie obejmował następujące etapy:  
a. przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie  

oraz wskazanych na stronie internetowej: http://www.multi-klinika.pl/projekt.htm 
2. Rekrutacja odbędzie się na zasadach i warunkach przestrzegania równości szans w tym równości płci. 
3. Informacja o naborze do udziału w Projekcie będzie zamieszczona na stronie internetowej 

http://www.multi-klinika.pl/projekt.htm. 
§ 6 

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Biuro projektu . 
2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą do pobrania w Biurze Projektu w wersji papierowej, jak 

również na stronie informacyjnej Beneficjenta http://www.multi-klinika.pl/projekt.htm w wersji 
elektronicznej. 

3. W celu zgłoszenia się do projektu należy dostarczyć do Biura projektu wypełnione i podpisane 
dokumenty rekrutacyjne: 

 formularz rekrutacyjny_dziecka, 

 formularz rekrutacyjny_Rodzica_Opiekuna, 

 formularz rekrutacyjny_szkolenie, 

 umowa dziecko, 

 umowa opiekun, 

 umowa szkolenia, 

 skierowanie, 

 oświadczenie kandydata o zapoznaniu sie i akceptacji regulaminu 
4. Kandydat/ka, który/a nie dostał/a się do udziału w projekcie zostanie umieszczona na liście 

rezerwowej. Nie wyklucza to możliwości wzięcia udziału w naborze w kolejnym naborze 
rekrutacyjnym.  

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 
§ 7 

1.Każdy uczestnik ma prawo do: 

http://www.multi-klinika.pl/projekt.htm
http://www.multi-klinika.pl/projekt.htm
http://www.multi-klinika.pl/projekt.htm
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 bezpłatnych usług realizowanych w ramach zadań projektu (do 31.08.2020 z możliwością 
przedłużenia) , 

 uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, 

 zgłaszania do biura projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacjo projektu.  

2.Każdy uczestnik ma obowiązek: 

 złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do projektu, a także wypełnienia 
wszelkich dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu, 

 podpisania umowy o świadczenie kompleksowej usługi medycznej z Beneficjentem wraz  
z załącznikami warunkującej udział w projekcie najpóźniej w pierwszym dniu otrzymania 
wsparcia (przy czym za pierwszy dzień otrzymania wsparcia uważa się pierwszą wizytę u 
lekarza), 

 natychmiastowego poinformowania Beneficjenta o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić 
uczestnictwo w projekcie. 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

§ 8 

1. Beneficjent ma prawo dochodzić roszczeń na drodze cywilnej w przypadku nie złożenia oświadczenia  
o przyczynie rezygnacji.  

2. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w 
przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów wynikających z: 

a) działania siły wyższej, 
b) ważnych przyczyn osobistych (losowych), 
c) przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia 

przewidzianego w projekcie (np.: długotrwała hospitalizacja). 
3. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia  

o przyczynie rezygnacji w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyny powodującej 
konieczność przerwania udziału w Projekcie.  

4. Beneficjent posiada prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia przez 
niego niniejszego regulaminu lub zawartej z uczestnikiem projektu umowy. 

Zasady monitoringu i kontroli 
§ 9 

1. Każdy uczestnik podlega procesowi kontroli i ewaluacji oraz zobowiązany jest do udzielenia informacji 
na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia 
kontroli.  

Postanowienia końcowe 
§ 10 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania Projektu.  
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu szczególnie w przypadku, jeżeli 

zmianie ulegną warunki umowy o dofinansowanie Projektu. 
 
Załączniki do niniejszego regulaminu:  

Załącznik 1 –formularz rekrutacyjny_dziecka, 

Załącznik 2 - formularz rekrutacyjny_Rodzica_Opiekuna, 

Załącznik 3 – formularz rekrutacyjny_szkolenie, 

Załącznik 4 – oświadczenie kandydata o zapoznaniu sie i akceptacji regulaminu, 

Załącznik 5a – umowa dziecko, 
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Załącznik 5b – umowa opiekun, 

Załącznik 5c - umowa szkolenia 

Załącznik 6 - skierowanie 


