REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
sporządzony na podstawie Umowy o dofinansowanie numer: RPOP.08.01.00-16-0001/19-00
zawartej w dniu 31.10.2019 roku pomiędzy Województwem Opolskim pełniącym funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 a Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
Tytuł Projektu:

Nazwa realizatora
Projektu:
Nazwa Programu
Operacyjnego:
Nr i nazwa osi
priorytetowej:
Nr i nazwa
działania:

„Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie
poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania
nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
w partnerstwie z "FEMMINA Centrum Medyczne Mączka Pasternok
Ziętek" Spółka Partnerska
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2014-2020
Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i
społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
§1
Informacje o Projekcie oraz postanowienia ogólne

1. Projekt pod nazwą: „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie
poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w
rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” realizowany jest przez Kliniczne Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu w partnerstwie z "FEMMINA Centrum Medyczne
Mączka Pasternok Ziętek" Spółka Partnerska.
2. Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie
opieki nad kobieta w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia
społeczeństwa oraz zmniejszy nierówności w zdrowiu w województwie opolskim.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
4. Okres realizacji Projektu: 07.05.2019 – 31.12.2021r.
ul. Reymonta 8
Tel. 77 454 54 01 lub 531 069 634
45-066 OPOLE
1/7
Fax: 77 453 61 06 lub wew. 444
NIP: 754-24-80-425
www.ginekologia.opole.pl
REGON: 000640136
e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl
BDO:
000076622
„Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego,
profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

5. Nadzór nad realizacją Projektu i prawidłowym przechowywaniem dokumentacji projektowej
sprawują w:
a) Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8,
45 – 066 Opole koordynatorzy:
Agnieszka Borecka – tel. 77 454 54 01 wew. 661 (poniedziałek – piątek w godz. 10.00 –
14.00) w zakresie zadania: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych;
Małgorzata Łakomska – tel. 77 454 54 01 wew. 611 (poniedziałek – piątek w godz. 10.00
– 14.00) w zakresie zadań: Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego)
dziecka; Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2;
Jolanta Zmarlak – tel. 77 454 54 01 wew. 611 (poniedziałek – piątek w godz. 10.00 –
14.00) w zakresie zadań: Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców; Mobilna opieka
okołoporodowa;
oraz Biuro Projektu tel. 531 069 880
b) "FEMMINA Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek" Spółka Partnerska:
Biuro Projektu przy Al. Solidarności 26, 45-404 Opole tel. 531 411 612
6. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do udziału w Projekcie oraz
zasady uczestnictwa.
7. Regulamin wraz ze wzorem wszystkich dokumentów o których w nim mowa jest dostępny
do wglądu u koordynatorów Projektu, w siedzibie Partnera Projektu a także na stronach
internetowych Projektu: http://dlarodziny.ginekologia.opole.pl/; http://femmina.pl
8. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
§2
Wyjaśnienie pojęć
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – oznacza to projekt partnerski pn. „Koordynowane i kompleksowe wsparcie
rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania
nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII –
Integracja społeczna; Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i
społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
2. Liderze Projektu – oznacza to Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii
w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole;
3. Partnerze Projektu – oznacza to "FEMMINA Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek"
Spółka Partnerska, Al. Solidarności 26, 45 – 404 Opole;
4. Grupie docelowej – oznacza to: kobiety w ciąży poniżej 35 roku życia (świadczenia
wczesnego wykrywania wad rozwojowych), kobiety w ciąży i w okresie połogu (świadczenia
mobilnej opieki okołoporodowej), dzieci do 2 roku życia (świadczenia pogłębionej
diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka), rodziców/opiekunów prawnych dzieci
do lat 2 (świadczenia poradnictwa specjalistycznego dla rodziców/opiekunów prawnych) oraz
personel służb świadczących usługi medyczne zamieszkujący województwo opolskie;
5. Dokumentach zgłoszeniowych – oznacza to dokumenty, o których mowa w §9 Regulaminu;
6. Kandydatce/ kandydacie – oznacza to osobę zainteresowana uczestnictwem w Projekcie;
7. Uczestniczce/ uczestniku Projektu – oznacza to osobę, która została zakwalifikowana do
udziału w Projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji;

8. Osobach lub rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza to
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 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;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. 2016, poz. 1654, z późn. zm.);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji
na lata 2014-2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością,
o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na
konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów na lata
2014 – 2020;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020).
W/w to tzw. przesłanki wykluczające, czyli kwalifikujące osoby lub rodziny do grona
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
9. EFS – oznacza to Europejski Fundusz Społeczny
10. EFRR – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
11. Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia
6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczące uczestników
Projektu, które musza być przetwarzane przez Instytucje Zarządzającą oraz Lidera i
Partnera Projektu w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie
aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WO
2014-2020.

12. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w SL 2014;
13. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Opolskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Opolskiego.
§3
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Uczestnikami Projektu: „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie
poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w
rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” mogą być: kobiety w ciąży poniżej 35 roku życia
(świadczenia wczesnego wykrywania wad rozwojowych), kobiety w ciąży i w okresie połogu
(świadczenia mobilnej opieki okołoporodowej), dzieci do 2 roku życia (świadczenia
pogłębionej diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka), rodzice/opiekunowie prawni
dzieci do lat 2 (świadczenia poradnictwa specjalistycznego dla rodziców/opiekunów
prawnych) oraz personel służb świadczących usługi medyczne zamieszkujący województwo
opolskie;
Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie deklaracji udziału w Projekcie
składanym przez kandydata przed przystąpieniem do Projektu.
Zasady rekrutacji do Projektu są zgodne z polityką równych szans i niedyskryminacji.
Przyjęcie deklaracji udziału w Projekcie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do
udziału w Projekcie.
Dokumentację zgłoszeniową do Projektu stanowi:
a) deklaracja udziału w Projekcie – osoba dorosła
b) deklaracja udziału w Projekcie – dziecko (w przypadku dzieci w wieku do lat 2
wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców lub pełnoprawnych
opiekunów dzieci).
Dokumenty potwierdzające status kandydata muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
Dokumenty złożone przez potencjalnych uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi.
Dokumentacja udziału w projekcie wraz z załącznikami musi być trwale spięta,
odpowiednio posegregowana i przechowywana w segregatorach. Za prawidłowe
prowadzenie dokumentacji projektowej odpowiadają Partnerzy Projektu.
Wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić elektronicznie lub
odręcznie drukowanymi literami w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W
przypadku pól nie dotyczących uczestnika należy wpisać „nie dotyczy”. Wszystkie
dokumenty musza być podpisane przez uczestnika Projektu wraz z podaniem daty
sporządzenia dokumentu.
§4
Formy wsparcia w ramach projektu

W ramach realizowanego Projektu: „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w
zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania
nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” zaplanowano następujące formy
wsparcia:

Planowana liczba osób
objętych wsparciem

Lp.

Forma wsparcia

1.

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych: badanie USG
genetyczne płodu, badania biochemiczne
Mobilna opieka okołoporodowa:
- mobilne szkoły rodzenia
- mobilna poradnia laktacyjna
- rozszerzona opieka położnej środowiskowej
- wczesna rehabilitacja po porodzie
- wsparcie kobiet po ciąży mnogiej
Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców/ opiekunów prawnych:
- neurologopeda
- neonatolog
- psycholog
- pielęgniarka/ położna w ramach rozszerzonej opieki – pierwsza
pomoc przedmedyczna u noworodków
- pielęgniarka/ położna w ramach rozszerzonej opieki –
poradnictwo z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego
- dietetyk
- fizjoterapeuta z zakresu prawidłowego rozwoju
- fizjoterapeuta – usługa i poradnictwo po porodzie
- prawnik
Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka:
- ocena rozwoju wg kamieni milowych
- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
- Skala Brazeltona
- Metoda Prechtla
Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2:
- pediatra
- neurologopeda
- gastrolog
- fizjoterapeuta

2.

3.

4.

5.

6.

- diagnoza SI
- Skale Rozwoju Dzieci Bayley (BSID-II)
Personel służb świadczących usługi zdrowotne

3 807
380
15
150
10
2

500

2 000

400

230 dzieci po 5 zabiegów

400

§5
Procedura rekrutacyjna
1. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i otwarty.
2. Planowany okres rekrutacji od 02.01.2020r. – 31.12.2021r.
3. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin, za pomocą dokumentów
zgłoszeniowych i rekrutacyjnych.
4. Koordynatorzy oraz personel Projektu są odpowiedzialni za przeprowadzenie rekrutacji oraz
dokonanie wyboru uczestników projektu.

5. Preferowane będzie świadczenie usług dla osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej
20 000 mieszkańców i/lub z obszarów wiejskich oraz matek samotnych oczekujących na
dziecko i/lub opiekunów prawnych samotnie wychowujących dziecko. Za osobę samotnie
oczekująca na dziecko/ wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna
prawnego, jeżeli osoba ta jest: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką,
rozwodnikiem albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu
odrębnych przepisów i samotnie oczekuje na dziecko/ wychowuje dziecko.
§6
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) udostępniania swoich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji
Projektu oraz natychmiastowego informowania Personelu Projektu o każdorazowej
zmianie danych kontaktowych (nr telefonu, adres korespondencyjny), sytuacji
zawodowej, rodzinnej i zdrowotnej oraz innych zdarzeniach mogących zakłócić lub
uniemożliwić dalsze uczestnictwo w Projekcie,
b) uczestnictwa w zaplanowanych w ramach Projektu formach wsparcia dostosowanych do
indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
c) potwierdzania obecności uczestnictwa w formach wsparcia własnoręcznym podpisem na
liście obecności,
d) przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form
wsparcia,
e) wypełniania zaleceń Lidera i Partnera Projektu w zakresie realizowanych zadań
projektowych oraz współpracować ze specjalistami prowadzącymi określone formy
wsparcia oraz z Liderem i Partnerami Projektu,
f) przekazywania danych dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie
potrzebne do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego, tj. do 4 tygodni od
zakończenia udziału w Projekcie,
g) wzięcia udziału w przyszłym badaniu ewaluacyjnym na potrzeby pomiaru wskaźników
rezultatu długoterminowego po zakończeniu udziału w Projekcie,
h) poddania się czynnościom kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty w
zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia,
i) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego
regulaminu,
j) śledzenia na bieżąco strony internetowej Projektu w celu zapoznania się z ważnymi
informacjami oraz terminami związanymi z przewidzianymi w ramach Projektu formami
wsparcia.
2. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów
wynikających z:
a) działania siły wyższej,
b) ważnych przyczyn osobistych (losowych),
c) przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia
przewidzianego w Projekcie.

§7
Zasady wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestniczka/ uczestnik Projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie w
przypadku:
a) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
b) podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej,
c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa w Projekcie.
§8
Postanowienia końcowe
1. W uzasadnionych przypadkach Lider i Partnerzy Projektu zastrzegają sobie prawo
wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. Zmieniony Regulamin będzie każdorazowo publikowany na stronach internetowych
projektu.
3. Szczegółowych informacji odnośnie realizowanego Projektu udziela Personel Projektu oraz
koordynatorzy Projektu.
§9
Lista załączników
1. Załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w Projekcie – osoba dorosła ( w tym personel służb
świadczących usługi zdrowotne).
2. Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w Projekcie – dziecko (do lat 2, zgłaszane przez
rodzica/opiekuna prawnego).

Wersja 2, obowiązuje od 01.07.2020 r.

