Regulamin rekrutacji w projekcie:
„Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości badań prenatalnych
na obszarze powiatu wodzisławskiego, raciborskiego i Jastrzębia-Zdrój”

Marzec 2021 r.

§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji w projekcie pn: „Zwiększenie dostępności
do wysokiej jakości badań prenatalnych na obszarze powiatu wodzisławskiego, raciborskiego
i Jastrzębia-Zdrój”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne. Działanie 9.2, dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.6 rozwój usług zdrowotnych – projekt realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Celem projektu jest poprawa opieki zdrowotnej nad 308 kobietami w ciąży, (w tym min. 50 kobiet
zagrożonych wykluczeniem społecznym) poprzez zwiększenie dostępności do usług wczesnego
wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym oraz zwiększenie wiedzy min.
60 specjalistów medycznych (min. 48 kobiet) w zakresie opieki perinatalnej na obszarze powiatu
wodzisławskiego, raciborskiego i Jastrzębia-Zdrój do 31 grudnia 2021 roku.
3. Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. do 31.12.2021 r.
4. Projekt jest odpowiedzią na założenia Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego
na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw
świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie
prenatalnym „Zdrowa Matka i Dziecko”.
5. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy liderem projektu Med-Art sp. z o.o, a partnerem
Medyk sp. z o.o.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:
1. RPO WŚ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2. Projekt – projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości badań prenatalnych
na obszarze powiatu wodzisławskiego, raciborskiego i Jastrzębia-Zdrój” zgodnie z § 1 ust. 1
3. Realizator – Med-Art sp. z o.o.
4. Partner realizatora – Medyk sp. z o.o.
5. Biuro Projektu – siedziba Med-Art sp. z o.o., ul. Sądowa 5, 44-240 Żory.
6. Uczestnik Projektu – osoba, która wypełniła komplet dokumentów rekrutacyjnych, spełnia wymogi
regulaminu i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
7. Kwestionariusz rekrutacyjny – dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami) składane w procesie
rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, których wzory znajdują się
na stronie: www.med-art.pl oraz w biurze projektu.
§ 3 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa kryteria, zasady udziału w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników
projektu.
2. Zakres wsparcia uczestników projektu obejmuje:
a. usługi medyczne w zakresie opieki perinatalnej kobiet, tj.:
i. badania pierwszego trymestru (badanie ultrasonograficzne, badanie biochemiczne,
komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych),
ii. badania drugiego trymestru (badanie biochemiczne, badanie ultrasonograficzne);
b. usługi szkoleniowe dla personelu medycznego.
§ 4 Zasady udziału w projekcie
1. Uczestnikiem projektu może zostać:

a. W zakresie opieki perinatalnej, kobieta, która:
 zamieszkuje województwo śląskie, w szczególności powiat wodzisławski lub powiat raciborski
lub Jastrzębie-Zdrój,
 nie spełnia kryteriów kwalifikacji do Programu Badań Prenatalnych, tj. kobiety w wieku do 35
lat wg wieku kalendarzowego,
 wiek ciążowy nie przekroczył 20 tc.,
 nie spełnia innych kryteriów wykluczających z programu (zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ
Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2016 - wywiad przeprowadzony przy udziale lekarza), tj.:
o wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
o stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca
dziecka;
o stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą
uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
o stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań
biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady
płodu.
b. W zakresie usług szkoleniowych, osoby, które:
 zamieszkują lub pracują w obszarze województwa śląskiego w szczególności powiat
wodzisławski lub powiat raciborski lub Jastrzębie-Zdrój,
 są aktywni zawodowo jako personel medyczny, głównie lekarze, położnicy, pracownicy
i współpracownicy placówek POZ zaangażowani w system pomocy perinatalnej;
2. W zakresie opieki perinatalnej (§4 ust. 1, a) preferowane są kobiety, które zostaną zakwalifikowane
jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, co każdorazowo musi zostać potwierdzone poprzez
złożenie oświadczenia lub stosownego zaświadczenia. W projekcie gwarantowany jest udział min. 50
kobiet wpisujących się w w/w kryteria, dla których prowadzona jest odrębna lista rekrutacyjna. Kryteria
zagrożenia wykluczeniem społecznym znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.
3. Uczestnik w momencie przystąpienia do projektu nie może być również uczestnikiem innego projektu
finansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o podobnym
charakterze wsparcia, w szczególności projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa IX: włączenie społeczne; Działanie 9.2: dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.6: rozwój usług zdrowotnych.
4. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnych miejsc, przy czym
o zakwalifikowaniu przed osiągnięciem przez ciężarną 20tc. decyduje data zgłoszenia co wiąże się
z wolnym terminem badania.
5. Rekrutacja uczestników odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasad równości
płci oraz zasad niedyskryminacji.
6. W celu zapewnienia równego dostępu do projektu osób niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość
złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy w dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
7. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku
poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego lub nieprzestrzegania niniejszego
Regulaminu.
§ 5 Kryteria udziału i rekrutacji
1. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie wymogów §4 oraz złożenie następujących dokumentów:
a. Deklaracja udziału w projekcie,
b. Dane uczestnika projektu,
c. Oświadczenie dotyczące danych osobowych, oraz:

2.
3.
4.

5.

d. w przypadku badania perinatalnego i listy kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym:
dokumenty potwierdzające przynależność do określonej grupy zgodnie z § 4 ust 2,
e. w przypadku usług szkoleniowych dla personelu medycznego: zaświadczenie od pracodawcy
o zatrudnieniu oraz uprawnienia do wykonywania zawodu/świadczenia usług w obszarze systemu
pomocy perinatalnej.
Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu: ul. Sądowa 5, 44-240 Żory oraz na stronie
internetowej: www.med-art.pl.
Zgłoszenia do udziału w projekcie odbywają się drogą telefoniczną: 32 435 78 58 w godzinach pracy
poradni lub mailowo: medartzory@gmail.com.
Wymienione wyżej dokumenty są weryfikowane przed pierwszą usługą świadczoną w ramach projektu
pod kątem formalnym przez pracowników poradni oraz lekarza świadczącego usługi w projekcie. Brak
spełniania wymogów projektu lub braki w dokumentacji skutkują niemożliwością skorzystania z usługi.
Brak wcześniejszego zgłoszenia nieobecności podczas zaplanowanego badania skutkuje usunięciem
z projektu i brakiem możliwości skorzystania z wsparcia.
§ 6 Obowiązki i prawa stron

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
a. uczestnictwa w badaniach, szczególnie badaniach prenatalnych pierwszego i drugiego trymestru,
b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności lub dokumencie skorzystania
z wsparcia,
c. informowania o zmianie danych teleadresowych,
d. wypełniania ankiet i kwestionariuszy,
e. udziału w zaplanowanej formie wsparcia, a w przypadku absencji poinformowanie realizatora
z wyprzedzeniem,
2. Uczestnik projektu ma prawo do:
a. bezpłatnego udziału w formach wsparcia w ramach projektu,
b. bieżącego kontaktu z pracownikami projektu,
c. zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia,
d. otrzymania materiałów szkoleniowych/informacyjnych, poczęstunku oraz zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia/ warsztatów (w przypadku szkoleń dla personelu medycznego),
3. Realizator zobowiązuje się do:
a. podjęcia wszelkich starań zmierzających do realizacji Projektu na jak najwyższym poziomie
medycznym, merytorycznym i technicznym (z zapewnieniem standardu Evidence Based Medicine),
b. organizacji systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
c. prowadzenia działań przy poszanowaniu zasad równości szans, w tym zasad równości płci
i niedyskryminacji,
d. zbierania i przetwarzania informacji w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych,
e. poufności oraz zachowania tajemnicy lekarskiej w związku z prowadzonymi usługami,
f. prowadzenia ewidencji świadczonych usług, starannego przechowywania i archiwizowania
dokumentacji związanej z prowadzonymi usługami.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora.
2. Realizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione przez
Uczestników Projektu wobec osób trzecich.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na podstawie
dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach RPO WŚ 2014-2020.
5. Uczestnik projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

