Regulamin rekrutacji do Projektu
Działania rehabilitacyjne dla dzieci w wieku szkolnym

1.Rekrutacja do projektu przeprowadzana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie
weryfikowane jest spełnienie wszystkich kryteriów włączenia do programu, zgodnie z
„Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci
z województwa mazowieckiego - okres realizacji: lata 2018-2021”; w drugim etapie
zastosowane zostaną kryteria premiujące określone we wniosku projektowym.
2.Kryteriami włączenia do programu są:
(1). Przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu wypełnionego druku
świadomej zgody na udział w programie zgodnego ze wzorem.
(2). Przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu podpisanego oświadczenia, że
dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie korzysta w momencie
aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz nie bierze i nie brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie
finansowanym z EFS np. u innego beneficjenta realizującego program pn.: „Regionalny
program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa
mazowieckiego”.
(3). Uczestnik programu w momencie kwalifikacji musi być uczniem klas I-VI szkoły
podstawowej.
(4). Uczestnik programu w momencie kwalifikacji uczęszcza do placówki oświatowej
znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego.
(5). Potwierdzona u uczestnika wada postawy ciała. Weryfikacja tego kryterium nastąpi na
podstawie:
(a) weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej chorobę kręgosłupa
uczestnika lub/i
(b) badania podczas kwalifikacji uczestników.
(6). U uczestnika programu w momencie aplikowania nie występują medyczne
przeciwskazania do pobierania świadczeń udzielanych w ramach programu.

(7). W przypadku grupy, która dodatkowo otrzyma wsparcie w ramach programu tj.
rodziców/opiekunów, konieczne będzie potwierdzenie statusu rodzica/opiekuna dziecka
zakwalifikowanego do programu.
Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły jednocześnie wszystkie
kryteria włączenia do programu.
3. Kryteria wyłączenia z programu:
(1). Przedłożenie beneficjentowi przez rodzica/opiekuna uczestnika programu pisemnej
rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach programu zgodnej ze wzorem.
(2). Nieusprawiedliwiona absencja na 5 spotkaniach pod rząd w ramach programu.
4. Za usprawiedliwioną uznaje się nieobecność, kiedy będzie ona wynikała: ze stanu zdrowia
uczestnika tymczasowo uniemożliwiającego uczestniczenie w działaniach w ramach
programu popartego dokumentacją medyczną, bądź ze zdarzenia losowego o szczególnym
znaczeniu).
5. Wyklucza się z udziału w programie uczestnika, u którego podczas wykonywania
interwencji wystąpi co najmniej jedno kryterium wyłączenia. W przypadku gdy
rodzic/opiekun uczestnika programu złoży pisemną rezygnację z udziału dziecka w dalszych
działaniach programu, rodzic/opiekun zostanie poinformowany o skutkach takiego
postępowania (np. brak osiągnięcia określonego poziomu sprawności fizycznej).
6. Uczestnik, który spełnił wszystkie siedem kryteriów włączenia przechodzi do etapu
drugiego rekrutacji.
7. Pierwszym kryterium premiującym jest kolejność zgłoszeń. Każdy z pierwszych 340 osób,
które zgłoszą pisemna gotowość uczestnictwa w programie otrzymuje 3 punkty premiujące.
Każdy z kolejnych 30 otrzymuje 2 punkty premiujące.
8. Drugim kryterium premiującym jest zamieszkiwanie na terenach wiejskich (według
definicji GUS teren wiejski jest to teren położony poza granicami administracyjnymi miast) –
2 punkty premiujące (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna).
9. Trzecim kryterium premiującym jest niski dochód na członka rodziny – 1 punkt (kryterium
weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna). Suma dochodu jest określona
analogicznie jak przypadku określania kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń
rodzinnych w 2018 r., tj. przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny
albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł. Limit jest wyższy - wynosi 764
złote - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
10. Do programu zakwalifikowanych zostanie 340 uczestników z największą ilością punktów
premiujących. W przypadku, gdyby większa ilość uczestników przyznanych miała tą sama
liczbę punktów w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną ci, którzy spełniają kryterium
zamieszkiwania na terenach wiejskich, w drugiej kryterium dochodowe.
11. Ponieważ projekt zakłada równa liczbę chłopców i dziewczynek (po 170), to w przypadku
gdyby do programu zgłosiła się większa grupa np. chłopców, przyznane zostanie dodatkowo
1 punkt premiujący za płeć żeńską. Podobnie, gdyby do programu zgłosiła się większa grupa
dziewczynek, przyznany zostanie dodatkowo 1 punkt premiujący za płeć męską.
12. Program jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Każdemu uczestnikowi z
niepełnosprawnością zapewnione zostaną odpowiednie warunki dostępu do zabiegów
medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i innych określonych w programie.
13. Do programu zakwalifikowanych zostaje 340 uczestników; kolejnych 30 wpisuje się na
listę rezerwową.
14. Uczestnik, który nie zostanie zakwalifikowany do programu, ma prawo złożyć pisemne
odwołanie do beneficjenta. Odwołanie będzie rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych, a
uczestnik otrzyma odpowiedź pisemną wraz z ostateczną decyzją.
15. Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, informujemy, że uczestnicy
projektu będą poddawani pomiarowi temperatury i zobligowani do dezynfekcji dłoni oraz
wchodzenia na teren placówki w maseczce. Osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane
na zajęcia.

