REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla kobiet, które chcą skorzystać z badania cytologicznego
i wsparcia edukacyjno - informacyjnego w ramach projektu pn. „MEDICOR szansą na zachowanie
i przywrócenie aktywności zawodowej poprzez profilaktykę i diagnostykę raka szyjki macicy”.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji
oraz zasady uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w ramach projektu.
Projekt pn. „MEDICOR szansą na zachowanie i przywrócenie aktywności zawodowej poprzez
profilaktykę i diagnostykę raka szyjki macicy”, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.0224-06C4/17-003 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na
wiedzy, Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej
ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie
aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Ilekroć
a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

§1
Definicje, skróty
w regulaminie jest mowa o:
Realizatorze Projektu - należy przez to rozumieć Spółkę Cywilną „MEDICOR”
Adam Zug, Teresa Zug, Beneficjenta;
Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. „MEDICOR szansą na zachowanie
i przywrócenie aktywności zawodowej poprzez profilaktykę i diagnostykę raka szyjki
macicy”;
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa dla kobiet, które chcą skorzystać z badania cytologicznego
i wsparcia edukacyjno - informacyjnego w ramach projektu pn. „MEDICOR szansą
na zachowanie i przywrócenie aktywności zawodowej poprzez profilaktykę
i diagnostykę raka szyjki macicy”;
Uczestniku projektu - należy przez to rozumieć osobę przystępującą do projektu,
spełniającą warunki zawarte w niniejszy Regulaminie, która wyraziła chęć udziału
w projekcie poprzez podpisanie i złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów;
Osobach z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.),
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn.
zm.).
Rozpoczęciu udziału w projekcie - przystąpienie do pierwszej formy wsparcia
w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału
w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu - gdy charakter
wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji
projektu;
Zakończeniu udziału w projekcie - należy przez to rozumieć zakończenie udziału
zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu
(tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego
form wsparcia).

§2
Informacje ogólne o projekcie
1. Celem głównym projektu pn. „MEDICOR szansą na zachowanie i przywrócenie aktywności
zawodowej poprzez profilaktykę i diagnostykę raka szyjki macicy” jest zwiększenie
zgłaszalności 1600 kobiet z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego do udziału
w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach Populacyjnych programów
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
2. Cele szczegółowe projektu:
 zwiększenie liczby przygotowanych i wdrożonych programów informacyjnoedukacyjnych u Beneficjenta w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy;
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zwiększenie wiedzy i świadomości 1600 kobiet, które przerwały aktywność
zawodową/ są zagrożone jej przerwaniem, ze względu na stan zdrowia
w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy;
 zwiększenie liczby osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS;
 zwiększenie liczby osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie
profilaktyczne.
Grupa docelowa projektu to 1600 kobiet w wieku aktywności zawodowej 25-59 lat zamieszkujących teren powiatu bieruńsko-lędzińskiego i kwalifikujących się do
udziału w świadczeniach zdrowotnych, realizowanych w ramach Populacyjnych programów
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, zgodnie z Regulaminem Konkursu. Co najmniej
20% uczestników projektu to kobiety, które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały
badań profilaktycznych w kierunku w/w nowotworu.
Obszar wsparcia: powiat bieruńsko-lędziński.
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2020 r.
Formy wsparcia zaplanowane w ramach realizacji projektu:
a. Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych,
b. Realizacja badań cytologicznych.
Projekt przewiduje działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji,
w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Biuro projektu:
a. Lokalizacja: ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń, I piętro, pokój nr 203.
b. Adres strony internetowej: www.medicorprojekt.pl
c. Dane kontaktowe:
 adres email: zozmedicor@gmail.com
 nr telefonu - biuro projektu:
/32/ 216 16 23 wew. 5
 nr telefonu - konsultacje merytoryczne:
/32/ 216 16 23 wew. 3
 nr fax:
/32/ 216 16 23 wew. 1
Osoba do kontaktu: Pani Mariola Grygierzec.
Punkt wykonywania badań: NZOZ s.c. MEDICOR ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń, I piętro.
Nr gabinetu będzie podawany pacjentce indywidualnie.
Realizacja przedsięwzięć w ramach projektu opiera się na aktualnie obowiązujących
i wynikających z przepisów prawa wymogach.
Działania z zakresu edukacji prozdrowotnej będą prowadzone przy udziale osób
z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub absolwentów kierunku
zdrowie publiczne.
Beneficjent zapewni opiekę nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta
wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia (wsparcie kierowane
wyłącznie dla 50 osób).
Uczestnik projektu ma prawo do uzyskania rzetelnych informacji o zasadach udziału
w projekcie, przebiegu oraz wyniku badania.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Projekt skierowany jest do kobiet:
a. w wieku 25-59 lat (kobiety objęte SIMP),
b. zamieszkałych i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie powiatu bieruńskolędzińskiego,
c. które w okresie 3 ostatnich lat nie miały wykonywanej cytologii.
2. Wykluczenia z projektu:
a. rozpoznany nowotwór złośliwy szyjki macicy,
b. skierowanie
poza
projektem
do
dalszej
diagnostyki
lub
leczenia
w przypadku rozpoznania nowotworu szyjki macicy lub schorzenia wymagającego
specjalistycznego leczenia w zakresie onkologii.
3. Projekt dedykowany jest wszystkim osobom spełniającym warunki opisane w ust. 1,
z zastrzeżeniem ust. 2. Dodatkowe punkty można zdobyć za przynależność do jednej z nw.
grup:
a. Kobiety powyżej 50 roku życia (dodatkowe 3 pkt w rekrutacji);
b. Kobiety, które nigdy nie wykonały cytologii (dodatkowe 3 pkt w rekrutacji),
c. Kobiety,
które
opiekują
się
osobami
zależnymi
(dodatkowe
2
pkt
w rekrutacji);
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d.

Kobiety z podwyższonej grupy ryzyka, w rodzinie, w której wykryto nowotwór
szyjki macicy (2 pkt);
e. Osoba z niepełnosprawnościami (dodatkowe 3 pkt w rekrutacji).
4. Podstawowym kryterium udziału w projekcie jest kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo
udziału w danym dniu będą miały osoby przynależne do grup, o których mowa w ust.3.
Punktacja zgłoszonym uczestniczkom będzie nadawana dopiero w przypadku utworzenia
listy rezerwowej.
5. Jedna osoba może uczestniczyć w każdej formie wsparcia:
a. Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych,
b. Realizacja badań cytologicznych.
6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem własnej inicjatywy
do wzięcia udziału w projekcie.
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§4
Zasady rekrutacji
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły od lipca 2018 r. do
31.03.2020r., z możliwością wydłużenia lub skrócenia terminu, do momentu osiągnięcia
zakładanych wskaźników projektu.
Rekrutacja będzie prowadzona w Biurze projektu. Rekrutacja może mieć także charakter
mobilny - prowadzona podczas realizacji działań edukacyjno-informacyjnych.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie przede wszystkim na terenie województwa
śląskiego, w powiecie bieruńsko-lędzińskim.
Zgłoszenia udziału do projektu można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą
emailową, pocztową lub dostarczenia do Biura projektu lub przekazania na spotkaniach
informacyjno-edukacyjnych wymaganych Regulaminem dokumentów. Dane kontaktowe
znajdują się w §2.
Terminy spotkań rekrutacyjnych, spotkań edukacyjno-informacyjnych będą podawane na
stronie internetowej projektu, w mediach społecznościowych, w materiałach edukacyjnoinformacyjnych a także przekazywane w Biurze projektu.
Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Pani Mariola Grygierzec.
W przypadku wcześniejszego zrekrutowania kandydatek na uczestników projektu,
rekrutacja zostanie zakończona. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie
internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych.
Kandydatki do projektu zobowiązane są do wypełnienia następujących dokumentów
rekrutacyjnych:
a. Formularz zgłoszeniowy - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu,
b. Ankieta medyczna - załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu /dotyczy wyłącznie
osób korzystających z badań cytologicznych/,
c. Oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
d. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zakresu danych osobowych uczestnika
projektu powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu,
e. Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,
f. Oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą wyłącznie w oparciu o dokumenty wymienione
w ust. 8 pobrane w Biurze projektu, siedzibie NZOZ s.c. MEDICOR, ze strony internetowej
lub otrzymane podczas spotkań edukacyjno-informacyjnych.
Za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu/ datę przekazania kompletnej dokumentacji
rekrutacyjnej.
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a. Weryfikację formalną: nabór uczestników spełniających warunki uczestnictwa
w projekcie poprzez analizę wypełnionej i złożonej dokumentacji rekrutacyjnej;
b. Ocenę w oparciu o dodatkowo punktowane kryteria;
c. Utworzenie list kandydatów zakwalifikowanych w podziale na formy wsparcia
(w przypadku spotkań zamkniętych edukacyjno - informacyjnych listy kandydatów
będą ograniczone do liczby miejsc tj. 50 osób);
d. Utworzenie list rezerwowych w przypadku gdy liczba osób chętnych do udziału
w projekcie przekroczy założoną w projekcie;
e. Poinformowanie o wynikach.
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12. W przypadku gdy złożona dokumentacja rekrutacyjna będzie niekompletna lub zostanie
niepoprawnie
wypełniona,
Beneficjent
zwraca
się
do
Wnioskodawcy
o uzupełnienie, termin na uzupełnienie/ poprawę wynosi trzy dni od momentu
poinformowania Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma możliwość wyłącznie jeden raz
uzupełnić/ poprawić dokumentację rekrutacyjną. Za termin złożenia dokumentacji
rekrutacyjnej uważa się termin złożenia uzupełnionej/ poprawionej dokumentacji.
Dokumentacja, która nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegała
rozpatrzeniu. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych zapisy zawarte
w niniejszym ustępie nie mają zastosowania.
13. W przypadku osób z taką samą ilością zdobytych punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
14. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika zakwalifikowanego do projektu, na jego
miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny uczestnik z listy.
15. Od decyzji o wykluczeniu nie służy Wnioskodawcy odwołanie.
16. Wszystkie dokumenty musza być czytelnie podpisane przez Wnioskodawcę.
17. W trakcie dokonywania weryfikacji Beneficjent może żądać okazania dodatkowych
dokumentów, w szczególności potwierdzających informacje zawarte w dokumentacji
rekrutacyjnej.
18. Złożona przez Wnioskodawców dokumentacja rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
19. Nie stosowanie się do zapisów regulaminu, rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, rażące
naruszania zasad współżycia społecznego, może być powodem do wykluczenia uczestnika
z udziału w projekcie.
20. Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w projekcie.
21. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentacji rekrutacyjnej, np. usuwanie zapisów,
logotypów.
22. Dokumenty złożone przed terminem rekrutacji oraz po terminie ich przyjmowania,
wyznaczonym przez Beneficjenta i ogłoszonym na jego stronie internetowej, nie będą
przyjmowane.
23. Procedurę kwalifikacyjną uznaje się za skuteczną w momencie spełnienia przez
zainteresowanego warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz dostarczenia
dokumentacji rekrutacyjnej do Biura projektu lub przekazania osobom zaangażowanym
w realizację projektu.
24. Dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana przez osoby zaangażowane w realizację
projektu.
25. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy poinformowani zostaną pisemnie lub emailowo
lub telefonicznie lub osobiście.
26. Osoby z listy rezerwowej zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w przypadku, gdy
osoby, które zgłosiły się wcześniej, zrezygnują z udziału w projekcie.
27. Beneficjent zastrzega sobie prawo doboru grupy uczestników, tak, aby możliwe było
zrealizowanie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
28. Beneficjent dopuszcza komunikację elektroniczną.
§5
Zasady organizacji i uczestnictwa
1. Formy wsparcia:
a. Działania edukacyjno-informacyjne:
 Spotkania edukacyjno-informacyjne otwarte,
 Spotkania edukacyjno-informacyjne zamknięte;
b. Przeprowadzenie badania cytologicznego
 Przeprowadzenie badania cytologicznego;
c. Działania wspierające realizację programu profilaktyki wykrywania raka szyjki
macicy:
 Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi będącymi pod opieką
uczestniczek projektu.
 Wysyłka listów intencyjnych oraz zaproszeń,
 Konsultacje merytoryczne.
2. Harmonogram wsparcia będzie ustalany na bieżąco.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a. stawienia się na badanie w ustalonym terminie /jeśli dotyczy/;
b. udziału m.in. w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych przeprowadzonych
w ramach projektu lub w związku z jego realizacją zarówno w trakcie jego trwania,
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jak i po jego zakończeniu, a także w kontrolach, audytach, monitoringu
i działaniach informacyjno-promocyjnych;
c. przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do
prawidłowej realizacji projektu oraz wypełniania dokumentów związanych
z projektem;
d. bieżącego informowania o sytuacjach mogących zakłócić uczestnictwo w projekcie.
4. Na badanie cytologiczne uczestniczka projektu przychodzi:
a. nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 4 dni przed
rozpoczęciem miesiączki,
b. co najmniej 4 dni po użyciu gałek dopochwowych,
c. co najmniej dzień po badaniu ginekologicznym,
d. nie w dniu, w którym wykonywano irygację.
5. W jednym spotkaniu edukacyjno-informacyjnym (zamkniętym) udział wziąć może nie
więcej niż 50 osób. Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniach zobowiązane są do
wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej z wyłączeniem Ankiety medycznej.
6. Pierwszeństwo udziału w spotkaniach mają osoby, które zgłosiły Beneficjentowi chęć
udziału, wypełniły dokumentację rekrutacyjną i spełniają warunki zawarte w niniejszym
Regulaminie.
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§6
Postanowienia końcowe
Udział w projekcie jest dobrowolny i uczestniczka projektu może zrezygnować
z udziału w każdym momencie.
W przypadku rezygnacji uczestniczka jest zobowiązana do poinformowania Beneficjenta.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, wiążąca dla Wnioskodawcy należy do
Beneficjenta.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane na podstawie
dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.
Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 02.07.2018 r.
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki:
a. Formularz zgłoszeniowy - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu,
b. Ankieta medyczna - załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
c. Oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
d. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zakresu danych osobowych uczestnika
projektu powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu,
e. Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,
f. Oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

Projekt pn. „MEDICOR szansą na zachowanie i przywrócenie aktywności zawodowej poprzez profilaktykę
i diagnostykę raka szyjki macicy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

