
 

Regulamin uczestnictwa w programie „Zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii 

rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ludzi zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Opis problemu zdrowotnego 

Rehabilitacja lecznicza stanowi trudną do zastąpienie i najtańszą formę leczenia oraz 

zapobiegania wszelkiego rodzaju urazom oraz schorzeniom. Połączenie terapii manualnej, 

technologii Indiba Activ, kinezyterapii, masażu i fizykoterapii prowadzi do właściwego, 

szybkiego i nieinwazyjnego postępowania terapeutycznego.  

Rehabilitacja lecznicza jest częścią procesu leczenia, który umożliwia przyśpieszenie 

naturalnego procesu regeneracji, a właściwie realizowana w połączeniu z kompleksowym 

leczeniem, skraca okres powrotu do zdrowia, zmniejsza ryzyko powrotu choroby oraz 

przyczynia się do poprawy jakości życia. 

W programie rehabilitacyjnym będzie używana innowacyjna technologia INDIBA activ, dzięki 
której uzyskujemy możliwość oddziaływania na każdą pojedynczą komórkę naszego ciała 
sprawiając, że komórki są łatwiej i szybciej dotleniane oraz odżywione, co skutkuje 
zdecydowanym przyspieszeniem regeneracji naszego organizmu. 

 

Cel programu 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

poprzez realizowanie zadania polegającego na kompleksowej terapii rehabilitacyjnej z 

udziałem innowacyjnej, bardzo skutecznej technologii Indiba activ 

Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia pacjentów zakwalifikowanych i 

biorących udział w programie. Poprawa lub podtrzymywania ogólnej sprawności osób z 

przewlekłymi lub pourazowymi schorzeniami narządu ruchu, układu kostnego i mięśniowego 

lub ośrodkowego/obwodowego układu nerwowego. Zmniejszenie bólu, przywrócenie 

sprawności  i funkcji narządów organizmu w tym kręgosłupa, narządów ruchu, poprawa 

sprawności mięśni i stawów, poprawa koordynacji ruchowej i mięśniowej, poprawa 

operatywności ośrodkowego/obwodowego układu nerwowego. 

Cele szczególne: 

 Usunięcie procesów chorobowych 

 Zapobieganie nawrotom i postępowi choroby 

 Usuwanie dolegliwości 

 Zwalczanie bólu 

 Zwalczanie stanów zapalnych 

 Usprawnienie czynności poszczególnych narządów 



 Przywracanie prawidłowego zakresu ruchu 

 Przywracanie prawidłowych wzorców ruchowych 

 Wzrost wiedzy na temat zdrowia 

 

Oczekiwane efekty 

Program ma na celu zmniejszenie lub elminację ograniczeń fizycznych 

Adresaci programu 

 osoby korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez 
pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej – na potwierdzenie statusu osoby wymagane 
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z 
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 
socjalnym - na potwierdzenie statusu osoby wymagane zaświadczenie z właściwej 
instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej – na potwierdzenie statusu osoby zaświadczenie z właściwej instytucji, 
zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

 osoby nieletnia, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich - na potwierdzenie statusu osoby zaświadczenie 
od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji 
społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, 
terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument 
potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości; 

 osob przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty – na potwierdzenie statusu osoby zaświadczenie z ośrodka 
wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 

 osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 
poświadczający stan zdrowia 

 rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością – na potwierdzenie statusu odpowiednie 
orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie 
uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą); 

 osoby zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – na potwierdzenie statusu 
osoby zaświadczenie/oświadczenie; 

 osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek (powyżej 65 roku życia), 
niepełnosprawność lub stan zdrowia – na potwierdzenie statusu osoby 
zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument 
poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 



 osoby bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkania – na 
potwierdzenie statusu osoby zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument 
potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o 
zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

 osoby korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – na 
potwierdzenie statusu osoby oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 
 

 

Czas realizacji programu oraz rekrutacji 

Rekrutacja prowadzona będzie od 10.08.2018 do 31.01.2020r. 

Program realizowany będzie od 15.08.2018 do 14.03.2020.  

Rekrutacja oraz kwalifikacja do udziału w programie 

Realizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji do programu 

niż ustalona w regulaminie.  

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez złożenie stosownych dokumentów: - wniosku o 

zakwalifikowanie do wzięcia udziału w programie. Wniosek dostępny jest na stronie 

internetowej projektodawcy www.salveo-czestochowa.pl i bezpośrednio w lokalu ośrodka. 

Wniosek po wypełnieniu powinien zawierać podstawowe dane o pacjencie i ewentualne 

załączniki świadczące o stanie zdrowia potencjalnego uczestnika, dotyczące w 

szczególności schorzenia związanego z dysfunkcjami narządów ruchu oraz  zaświadczenie z 

właściwej instytucji, zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) potwierdzające status 

uczestnika jako osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja osoby 

zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia). Wnioski ze względu 

na ochronę danych osobowych można składać bezpośrednio w lokalu realizatora programu 

– Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo, ul. Krakowska 61, 42-200 Częstochowa.  

Realizator programu Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo na podstawie prawidłowo 

złożonych dokumentów oraz przeprowadzonych diagnoz medycznych dokona właściwej 

kwalifikacji i utworzy listę osób zakwalifikowanych do programu. W przypadku wyczerpania 

wszystkich dostępnych miejsc do udziału w przedmiotowym programie, zostanie utworzona 

lista rezerwowa. Sprawy organizacyjne związane ze świadczeniem usługi w ramach projektu  

prowadzi realizator. Informację o miejscu w kolejce oczekiwania, przewidywanym czasie 

oczekiwania na udzielanie świadczeń w ramach programu przekazują upoważnione osoby  

personelu realizatora. 

Udział w programie 

1. Przed rozpoczęciem udziału w Programie każda osoba, która zgłosiła się do udziału 
przedkłada podpisane dokumenty: 
 

- oświadczenie, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do regulaminu, 

- ankietę potwierdzającą spełnienie warunków kwalifikacji do programu, której wzór został 
określony w załączniku nr 2 do regulaminu, 

- oświadczenie o powierzenie przetwarzania danych osobowych - którego wzór został 
określony w załączniku nr 3 do regulaminu, 

http://www.salveo-czestochowa.pl/


2. Uczestnik programu może korzystać ze świadczeń dostępnych w ramach programu tylko 

w ośrodku Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo, ul. Krakowska 61, 42-200 

Częstochowa.  

3. Po wstępnej kwalifikacji uczestnika do programu przeprowadzona zostanie diagnoza 

lekarza lub fizjoterapeuty kwalifikująca osoby do udziału w projekcie. 

4. Wszyscy uczestnicy programu, ze względu na swoje ograniczenia ruchowe powinni dążyć 

do wdrożenia racjonalnych i zdrowych metod żywienia celem uzyskania poprawy jakości 

swojego życia. Dla wypełnienia tego celu przewidziana jest możliwość konsultacji i opieki 

specjalisty dietetyka w trakcie trwania terapii. 

5. W ramach przedmiotowego projektu istnieje możlwość skorzystania przez osoby 

posiadające duże problemy w sferze ruchowej z transportu do ośrodka oraz oraz z 

powrotem do miejsca zamieszkania po każdym zabiegu rehabilitacyjnym. Potrzebę 

skorzystania z transportu należy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed datą zabiegu 

zgłosić personelowi projektodawcy celem ustalenia dogodnego terminu.  

6. Proces terapii rehabilitacyjnej będzie realizowany według indywidualnie ustanowionego 

procesu leczenia dla każdego pacjenta.  

7. Program nie zakłada stosowania leków. 

8. Każdy uczestnik programu może skorzystać ze świadczeń w ramach programu tylko 

jeden raz. 

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie informacja jest odnotowywana w 

dokumentacji medycznej lub w formie oświadczenia pisemnego uczestnika. 

 

Realizator programu 

Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo Częstochowa,  

ul. Krakowska 61 Częstochowa 42-200 

tel. 699 292 564, www.salveo-czestochowa.pl 

 

 

www.salveo-czestochowa.pl

