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REGULAMIN REKRUTACJI 
 
 
obowiązujący w projekcie pt. „Akademia rehabilitacji” realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) 
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: - X Adaptacyjność 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Działanie: X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie 
zdrowia; Poddziałanie: X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające 
powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Regulamin rekrutacji określa warunki rekrutacji kandydatki/kandydata do projektu „Akademia 
Rehabilitacji”. 

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr RPLD.10.03.01-10-A005/21-00 zawartej pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego a Akademią Zdrowia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

4. Okres realizacji projektu od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. 
5. Regulamin rekrutacji do projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu:, 

www.przychodniamalinowa.pl, a także w siedzibie biura projektu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy 
Kilińskiego 21, 90-205 Łódź, czynne codziennie w godzinach 08:00-16:00. 

 
§ 2 

Definicje 
Projekt – Projekt „Akademia rehabilitacji” 
Biuro projektu– pomieszczenia przeznaczone do realizacji projektu mieszczące się w Łodzi przy ul. 
Kilińskiego 21. 
Kandydatka/Kandydat – osoba chcąca wziąć udział w projekcie. 
Uczestniczka/Uczestnik – osoba zakwalifikowana do projektu (spełniająca zapisy § 3), która podpisała 
umowę dotyczącą udziału w projekcie oraz inne niezbędne dokumenty (zgodne z § 4). 
IZ – Instytucja Zarządzająca, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
IP – Instytucja Pośrednicząca II stopnia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,. 
Realizator projektu- Akademia Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
 

 
 
 

§ 3 

http://www.przychodniamalinowa.pl/
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Warunki zakwalifikowania kandydatki/kandydata do udziału w projekcie 
1. Rekrutacja będzie odbywać się w oparciu o zasadę bezstronności, jawności i przejrzystości                       

i zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji w tym dostosowania dla osób 
niepełnosprawnych. Realizator projektu zapewnia otwarty nabór dla wszystkich zainteresowanych 
(bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek), pełny i sprawiedliwy udział. 

2. Uczestniczką/uczestnikiem projektu mogą zostać mieszkańcy woj. łódzkiego w wieku aktywności 
zawodowej ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.  
( w tym osoby w wieku 50 lat i więcej). 

 
 

§ 4 
Przebieg rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w zarówno w Biurze Projektu, jak i innym miejscu wskazanym przez 
potencjalnego kandydata/kandydatkę. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem 
opiekuna faktycznego do objęcia wsparciem w projekcie. 

3. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie wraz z formularzem rekrutacyjnym będą musiały 
dostarczyć:  
-formularz rekrutacyjny, 
-oświadczenie o RODO, 
-oświadczenie o zamieszkaniu na terenie woj. łódzkiego, 
-oświadczenie potwierdzające wiek aktywności zawodowej, 
-zaświadczenie o stanie zdrowia- dokumentacja medyczna potwierdzająca zdiagnozowaną chorobę 
układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (w kat. M47, M48, M49, M50, M51, M53, 
M54) nie starsza niż 1 rok, 
-oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach 
współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020, 
-oświadczenie o braku możliwości podjęcia rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. 

4. Rekrutacja będzie składała się z dwóch etapów: 
 

I ETAP: Ocena kryteriów formalnych (dostępu) według kryteriów spełnia/nie spełnia: 
-zamieszkanie na terenie WŁ zg.z KC(ośw.) 
-wiek aktywności zaw.(pesel/ośw.os. w wieku emerytalnym) 
-zdiagnozowana choroba układu kostno-stawowego,mięśniowego i tkanki łącznej w kat. 
wskazanej w opisie gr.doc.(dok. 
medyczna publ./prv. nie starsza niż 1 rok) 
-Stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym(ośw.) 
-niekorzystanie ze zbieżnej formy wsparcia z środków publ. (ośw.) 
 
II ETAP: Ocena kryteriów premiujących (pierwszeństwa): 
-wiek pow.50r.ż. +15pkt 
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-K +15pkt. 
-wykonywanie pracy siedzącej(ośw.)+ 10pkt 
-os. narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej 
bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych(ośw.) +10pkt. 
. 

5. W przypadku gdy kandydat/kandydatka spełni kryteria formalne zostanie zaproszony/a na spotkanie 
z pielęgniarką koordynującą, która dokona analizy dokumentacji medycznej. 

6. Po dokonaniu oceny kryteriów premiujących pielęgniarka koordynująca wspólnie z kierownikiem 
projektu podejmie decyzję dotyczącą możliwości udzielenia danej osobie wsparcia w projekcie. 

7. Po dokonaniu wyboru zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista 
rezerwowa. 

8. Wybrani kandydaci/kandydatki zostaną zaproszeni/zaproszone na podpisanie umowy. 
 

§ 5 
Proces odwoławczy 

Kandydatkom/kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Realizatora projektu  
na żadnym etapie rekrutacji. Kandydatki/kandydaci mogą natomiast odwołać się pisemnie  
do Kierownik projektu, w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości proceduralnych podczas 
procesu rekrutacyjnego. W takim przypadku Kierownik projektu rozpatruje odwołanie, złożone w formie 
pisemnej do Biura projektu w terminie do 3 dni od daty dostarczenia pisma. 
 
 § 6  

Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji należy do Realizatora projektu i jest 

wiążąca dla kandydatek/kandydatów i uczestniczek/uczestników. 
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie rekrutacji.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Realizator 

projektu. 
 
 
 
……………………………………………………………. 
Data i podpis Kandydata/Kandydatki 
 
 


