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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Na WSPAK! Program profilaktyki nowotworowej
w Siemianowicach Śląskich”
§ 1 Definicje
1. Projekt – projekt „Na WSPAK! Program profilaktyki nowotworowej w Siemianowicach
Śląskich” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII - Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy, Działanie 8.3. - Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji
leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki
zdrowotnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany zgodnie z umową numer
UDA-RPSL.08.03.02-24-0808/16 zawartą z Województwem Śląskim.
2. Beneficjent – Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie.
3. Partner – Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Wiejska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie.
4. Uczestnik projektu (UP) – mieszkaniec Siemianowic Śląskich w wieku aktywności
zawodowej, kwalifikujący się do objęcia programem profilaktycznym zgodnie
z kryteriami zawartymi w poniższym Regulaminie.
5. Biuro projektu: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie.
6. Punkt rekrutacyjny: Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie.
7. Punkt wykonywania badań: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie.
§ 2 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek oraz zasady ich
udziału w powyższym Projekcie.
2. Okres realizacji Projektu trwa od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
3. Głównym celem Projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki nowotworowej
mieszkańców Siemianowic Śląskich w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu jelita
grubego.
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4. W Projekcie weźmie udział 600 mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie (300
mężczyzn, 300 kobiet) w wieku aktywności zawodowej.
5. W ramach Projektu realizowane są dwie formy wsparcia:
a) przeprowadzenie badań kolonoskopowych wraz ze znieczuleniem;
b) przeprowadzenie spotkań informacyjno - edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej
profilaktyki raka jelita grubego.
6. Projekt realizowany będzie na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
7. W Projekcie przewidziano działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
§3 Przebieg i kryteria rekrutacji
1. Rekrutacja do Projektu przeprowadzana będzie w sposób ciągły do 31.05.2019 r.
w Punkcie rekrutacyjnym.
2. Do Projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają następujące obligatoryjne kryteria
rekrutacyjne:
a) zamieszkują na terenie Siemianowic Śląskich;
b) są osobami w wieku aktywności zawodowej i znajdują sie w następujących grupach
wiekowych:
 osoby w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu;
 osoby w wieku 40 - 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego
rozpoznano raka jelita grubego;

3.

4.
5.
6.
7.

 osoby w wieku 25 - 49 lat, z rodzin w których wystąpił dziedziczny rak jelita
grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC);
c) kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym, tj. nie stwierdzono u nich
objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego oraz nie wykonywano
u nich badania kolonoskopowego w ostatnim dziesięcioleciu.
Osoby chcące wziąć udział w Projekcie zobowiązane są do złożenia następujących
dokumentów rekrutacyjnych:
a) Formularza zgłoszeniowego;
b) Deklaracji uczestnictwa;
c) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
d) Ankiety medycznej.
Wzory dokumentów rekrutacyjnych stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
Lider oraz Partner udostępniają wzory dokumentów rekrutacyjnych w swoich siedzibach
i na swoich stronach internetowych.
Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Beneficjent zastrzega sobie prawo doboru grupy uczestników, tak aby możliwe było
zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
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8. Podstawowym kryterium udziału w Projekcie jest kolejność zgłoszeń.
9. Uczestnicy projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do
udziału w Projekcie zostaną wpisani na Listę rezerwową.
§ 4 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika projektu
1. Uczestnik projektu ma prawo do:
a) nieodpłatnego badania kolonoskopowego;
b) otrzymania przed badaniem środka znieczulającego;
c) uzyskania rzetelnych informacji o zasadach udziału w Projekcie, przebiegu oraz
wyniku badania;
d) uczestnictwa w spotkaniach informacyjno - edukacyjnych;
e) zwrotu kosztów dojazdu komunikacją miejską;
f) zgłaszania wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji Projektu.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających uczestnictwo w Projekcie;
b) stawienia się na badanie w ustalonym terminie;
c) wypełnienia ankiet przeprowadzanych w celu monitoringu, kontroli oraz ewaluacji
Projektu;
d) bieżącego informowania o sytuacjach mogących zakłócić uczestnictwo w Projekcie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany zapisów
Umowy o dofinansowanie Projektu, wytycznych lub dokumentów programowych.
3. Nadzór nad realizacją Projektu, rozstrzyganie spraw nieuregulowanych oraz spraw
związanych z interpretacją Regulaminu sprawuje Beneficjent.

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:
1. Formularz zgłoszeniowy - wzór;
2. Deklaracja uczestnictwa - wzór;
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - wzór;
4. Ankieta medyczna - wzór.
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