REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy i raka jelita
grubego”
§ 1 Informacje ogólne
1.1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych
dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy,
umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania
profilaktyczne na podstawie umowy o dofinansowanie RPZP.06.08.00-32-K003/17-00.
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Rozwój profilaktyki nowotworowej
w kierunku wykrywania raka szyjki macicy i raka jelita grubego” realizowanym przez Szpital
Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1.3. Projekt realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r. na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
1.4. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zgłaszalności na badania profilaktyczne mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego dzięki szerokiej kampanii informacyjnej promującej
profilaktykę i badania w kierunku wykrywalności chorób negatywnie wpływających na rynek
pracy, poprzez udział w badaniach realizowanych przez Szpital w Barlinku 1310 osób (1200
kobiet i 110 mężczyzn).
§ 2 Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Beneficjent – Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.2. Biuro projektu – ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek.
2.3. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
2.4. Projekt – projekt „Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy i
raka jelita grubego”.
2.5. Uczestnik projektu – osoba, która przeszła etapy rekrutacji do Projektu, otrzymującą wsparcie
od Beneficjenta.
2.6. Wsparcie – oznacza to pomoc udzielaną Uczestnikowi/czce Projektu.
§ 3 Zakres wsparcia
3.1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:
3.1.1.
działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o
charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych - festyny rodzinne
DBAMY O NASZE MAMY, konferencje;
3.1.2.
bezpłatne badanie cytologiczne;
3.1.3.
bezpłatne badanie kolonoskopowe;
3.1.4.
zwrot kosztów dojazdu na badania;
3.1.5.
zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi
§ 4 Uczestnicy projektu
4.1. Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa
zachodniopomorskiego:
4.1.1.
w przypadku profilaktyki i wczesnego wyrywani raka szyjki macicy 1000 osób:
a)
kobiet w wieku od 25 do 59 lat;
4.1.2.
w przypadku profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego 310 osób:
a)
w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań
kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych,
jak i osoby z objawami choroby;
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b)
w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z
potwierdzonym obciążeniem genetycznym).
c)
personelu lekarskiego i pielęgniarskiego POZ.
§ 5 Rekrutacja Uczestników Projektu
5.1. Rekrutacja Uczestników projektu odbywać się będzie w sposób otwarty i ciągły od 01.07.2018 do
31.05.2020. Prowadzona przy pomocy szerokiej kampanii informacyjno – promocyjnej.
Plakaty/ulotki kolportowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym: na terenie
szpitala w Barlinku, na terenie szpitali sąsiednich (w szczególności tych leżących na terenie
„białych plam”), w placówkach POZ, JOPS, urzędach (gminach, powiatach). Istotnym wsparciem
procesu rekrutacji będzie organizacja festynów oraz konferencji zachęcających do profilaktyki
oraz badań w kierunku raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego.
5.2. Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości płci, zasady niedyskryminacji
oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
5.3. Aby wziąć udział w projekcie należy:
5.3.1.
zapoznać się z Regulaminem;
5.3.2.
wypełnić i podpisać Formularz zgłoszeniowy oraz Informację o przetwarzaniu danych
osobowych;
5.3.3.
złożyć Formularz zgłoszeniowy w Biurze projektu lub podczas festynów, konferencji;
5.3.4.
przejść pozytywnie weryfikację formalną.
5.4. Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będzie koordynator oraz specjalista ds. realizacji
form wparcia, dokona weryfikacji Formularzy zgłoszeniowych na bieżąco w miarę napływu
formularzy do Biura Projektu. W przypadku braków formalnych Kandydat zostanie jednokrotnie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji
telefonicznej lub e-mail. Nie uzupełnienie wskazanych przez Komisję Rekrutacyjną braków
formalnych skutkować będzie odrzuceniem Formularza zgłoszeniowego na etapie weryfikacji
formalnej i nie zakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.
5.5. Na etapie oceny formalnej brane pod uwagę będą:
5.5.1.
Kryteria obligatoryjne (muszą zostać spełnione łącznie):
a)
zamieszkiwanie i/lub zatrudnienie na terenie woj. zachodniopomorskiego;
b)
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
5.5.2.
Kryteria premiujące:
a)
osoby z niepełnosprawnością – 5 pkt.;
b)
osoby zamieszkujące na terenie tzw. „białych plam” – 5 pkt.;
c)
kobiety, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku
wykrycia raka szyjki macicy – 5 pkt.;
d)
osoby zamieszkujące miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców – 5 pkt.;
5.6. O kolejności zakwalifikowania się do udziału w projekcie zdecyduje liczba uzyskanych punktów w
ww. wymienionych kryteriach.
§ 6 Zasady uczestnictwa w Projekcie
6.1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do wypełnienia i podpisania
Formularza uczestnika projektu, Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenia
uczestnika projektu
6.2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do uczestnictwa w przewidzianych dla nich formach
wsparcia.
6.3. Każdy Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
6.3.1.
przestrzegania niniejszego Regulaminu;
6.3.2.
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych jeśli dotyczy) oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów związanych
z realizacją projektu;
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6.3.3.
wypełnianie wszelkich wymaganych przez Beneficjenta ankiet związanych z
realizowanymi w ramach projektu formami wsparcia.
§ 7 Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu.
7.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie www Beneficjenta.
7.3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.
7.4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszelkie decyzje związane z realizacją
Projektu rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Formularz uczestnika projektu.
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
5. Oświadczenie uczestnika projektu.
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