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Regulamin rekrutacji uczestników pobytów rehabilitacyjnych 

organizowanych w ramach projektu „Zostań Mecenasem Opolskiego 

Stowarzyszenia” 

 

I Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji na pobyt 

rehabilitacyjny organizowany przez Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji w Opolu w ramach 

projektu „Zostań Mecenasem Opolskiego Stowarzyszenia”. 

   

II Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w zorganizowanym pobycie rehabilitacyjnym 

są: dorośli będący Podopiecznymi Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji lub osoby 

wymagające wsparcia. 

2. Podopieczny Stowarzyszenia będący osobą niepełnosprawną może przebywać 

na pobycie sam lub jeśli wymaga tego jego stan zdrowia z jednym opiekunem. 

3. Stowarzyszenie w ramach organizowanego pobytu pokrywa koszty zabiegów i noclegi 

Podopiecznego wraz z jednym opiekunem. 

4. Czynnikami dyskwalifikującymi udział w pobycie są: 

 otwarte rany, 

 choroby zakaźne, 

 ostre stany zapalne. 

5. Zabiegi odbywają się na terenie ośrodka, w którym zapewniony jest nocleg. Ośrodek 

wyposażony jest w windę. 

6. Stowarzyszenie nie zapewnia wyżywienia, natomiast oferuje nieodpłatny dostęp 

do w pełni wyposażonego aneksu kuchennego.  

7. Udostępniane pokoje są wyposażone standardowo: nie posiadają specjalistycznych 

urządzeń typu ssak, koncentrator tlenu, respirator, pompy infuzyjne, itp. 

8. Uczestnicy pobytu rehabilitacyjnego są zobowiązani do utrzymywania czystości 

w udostępnianych im pomieszczeniach (pokój, aneks kuchenny, łazienki) i odpowiadają 

materialnie za wszystkie wyrządzone przez nich szkody. 

9. Czas trwania pobytu wynosi 5 dni. 

10. Ilość terapii w ciągu pobytu uzależniona jest od możliwości i stanu Pacjenta. 

11. W trakcie trwania pobytu rehabilitacyjnego Stowarzyszenie odpowiada za Pacjenta (stan 

zdrowia Pacjenta i opieka nad Pacjentem) tylko w trakcie trwania zabiegów. 

12. Stowarzyszenie w trakcie pobytu nie zapewnia opieki pielęgniarskiej i lekarskiej 

oraz żadnych lekarstw. 

13. Środki do higieny osobistej oraz ręczniki Podopieczni organizują we własnym zakresie. 
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III Proces rekrutacji 

1. Informacja o naborze na pobyt rehabilitacyjny zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Stowarzyszenia: www.rehabilitacjaopole.pl (Ogłoszenia - Aktualności) 

oraz na profilu Stowarzyszenia na facebooku:  

https://www.facebook.com/rehabilitacjaopole 

2. Podopieczni lub ich prawni opiekunowie zainteresowani uczestnictwem w pobycie 

rehabilitacyjnym będą mogli dokonać zgłoszenia osobiście, drogą e-mailową lub 

listowną. 

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego będącego 

załącznikiem niniejszego regulaminu. Formularz ten jest dostępny do pobrania 

na stronie internetowej Stowarzyszenia (w zakładce: Dokumenty - Dofinansowania - 

Turnusy rehabilitacyjne). 

4. Należy także dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą aktualny stan 

zdrowia Podopiecznego. 

5. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w zorganizowanym pobycie rehabilitacyjnym 

będą decydować następujące kryteria: 

(opisane w formularzu zgłoszeniowym) 

 aktualna sytuacja życiowa;  

 wysokość dochodów na członka rodziny (sytuacja materialna); 

 dotychczasowa dostępność do zabiegów rehabilitacyjnych z jakich osoba 

korzystała (turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja domowa, ambulatoryjna); 

 obecny stan zdrowia Pacjenta (oceniany na podstawie dostarczonej dokumentacji 

medycznej). 

6. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych zostanie stworzona lista 

rezerwowa. 

7. W przypadku rezygnacji jednej z osób zakwalifikowanych na pobyt, jej miejsce zajmie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

8. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie 

dostarczonych dokumentów wymaganych podczas procesu rekrutacji. 

9. Osoby zakwalifikowane na pobyt rehabilitacyjny zostaną poinformowane drogą 

telefoniczną lub e-mailową. 

10. Termin realizacji pobytu zostanie uzgodniony z osobą zakwalifikowaną lub jej 

opiekunem. 

 

IV Pozostałe postanowienia 

 

1. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Zarząd Stowarzyszenia. 

 


