REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”

I.Definicje
1. Projekt – projekt „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita
grubego” realizowany w ramach RPO WZ 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, umowa o dofinansowanie
nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00 z dnia 18.05.2018 r.
2. Beneficjent – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2, 74–200 Pyrzyce.
3. Uczestnicy Projektu (UP) – mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego
w wieku aktywności zawodowej kwalifikujący się do objęcia programem
profilaktycznym zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszym Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa.
4. Biuro projektu – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2,
74 – 200 Pyrzyce, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
5. Miejsce wykonywania badań – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II
nr 2, 74 – 200 Pyrzyce.

II.Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji Uczestników i Uczestniczek Projektu
oraz zasady ich udziału w Projekcie.
2. Okres realizacji projektu – od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
4. Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa jak ważne jest wczesne
wykrywanie chorób nowotworowych, przeprowadzenie badań profilaktycznych
w grupie osób w wieku między 55 – 64 rokiem życia, gdzie zachorowalność na raka
jelita grubego jest najwyższa. Do 30.06.2020 r. zwiększy się dostępność do badań
profilaktycznych raka jelita grubego dla 360 mieszkańców, w tym 180 kobiet
i 180 mężczyzn z województwa zachodniopomorskiego.
5. Projektem objętych zostanie 600 osób, z czego 360 przystąpi do badania
kolonoskopowego.
6. Projekt realizowany jest w systemie zapraszalnym.
7. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie
w celu realizacji Projektu, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji i kontroli, audytu
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i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - promocyjnych. Podstawę prawną
przetwarzania Uczestnika Projektu danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C
oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
8. Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie
nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00 z dnia 18.05.2018 r. zawartej z Instytucją
Zarządzającą – Województwem Zachodniopomorskim.

III.Rekrutacja
1. W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie osoby spełniające następujące warunki:
‒ mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego,
‒ osoby w wieku 55 – 64 roku życia,
‒ osoby zarówno bez objawów klinicznych jak i osoby z objawami chorobowymi,
‒ mieszkańcy, którzy
– informacyjne.

otrzymali

zaproszenie

na

warsztaty

edukacyjno

2. Wyłączenia:
‒ wykonanie pełnej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.
3. Zgłoszenie do projektu wymaga złożenia następujących dokumentów:

‒ oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Uczestnika Projektu na przesłanie
zaproszenia,

‒ deklaracja Uczestnika Projektu,
‒ formularz danych Uczestnika Projektu,
‒ oświadczenia Uczestnika Projektu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
‒ informacja o przetwarzaniu danych osobowych,- umowa Uczestnika Projektu,
‒ formularz zgody uczestnika na wykonanie kolonoskopii,
‒ regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
‒ karta oceny warsztatów edukacyjno – informacyjnych.
4. Podczas rejestracji na badanie kolonoskopowe uczestnik wypełni ankietę
pozwalającą uzyskać niezbędne dane potrzebne do wprowadzenia Uczestnika
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Projektu do bazy Systemu Informatycznego Programu Badań Przesiewowych – EFS
(SI-PBP-EFS).
5. W dalszym etapie realizacji projektu (po wykonanym badaniu kolonoskopowym)
Uczestnik Projektu wypełnia ankietę dotyczącą oceny przeprowadzonego badania.
6. W dalszym etapie realizacji projektu Uczestnik Projektu może złożyć następujące
dokumenty:
‒ wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badanie kolonoskopowe,
‒ wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.
7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta –
www.szpital.pyrzyce.net.pl oaz w Biurze Projektu w Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach (administracja I piętro).
8. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu zrekrutowania
odpowiedniej liczby uczestników, lecz nie później niż do 30 czerwca 2019 r.
9. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępna liczba miejsc planuje się
utworzenie listy rezerwowej. Pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne,
osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
10. Przystąpienie do rekrutacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

IV.Zakres wsparcia w ramach Projektu
1. Projekt zakłada:
‒ przeprowadzenie warsztatów edukacyjno – informacyjnych w 24 sołectwach
powiatu
pyrzyckiego. Wykłady poprowadzą lekarz, pielęgniarka, dietetyk.
Specjaliści przekażą wiedzę w zakresie korzyści płynących z badania
oraz wyjaśnią na czym polega badanie i przedstawią sposoby prawidłowego
odżywiania,
‒ badania kolonoskopowe.
2. Planuje się, że w warsztatach edukacyjno – informacyjnych weźmie udział 600 osób,
zarówno kobiet jak i mężczyzn.
3. Planuje się wykonanie 360 badań kolonoskopowych.
4. Badania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony
zdrowia, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta.
5. Badania prowadzone będą od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 14:30,
od czwartku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00 oraz w wybrane soboty,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. Miejsce przeprowadzenia badania:
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Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzycach.
6. Termin i godzina badania ustalane będą indywidualnie w punkcie kontaktowym:
Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzycach
oraz pod numerem telefonu 91 570 25 73 wew. 206.

V.Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach
edukacyjno – informacyjnych, bezpłatnego badania kolonoskopowego, otrzymania
przed badaniem bezpłatnego środka oczyszczającego jelita, otrzymania
przed badaniem standardowego znieczulenia przy braku przeciwwskazań lekarskich,
uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, przebiegu
oraz wyniku badania.
2. Każdy Uczestnik ma obowiązek złożenia dokumentów rekrutacyjnych
wyszczególnionych w punkcie III. Rekrutacja niniejszego Regulaminu, terminowego
stawienia się w wyznaczonym terminie na badanie, wypełnienia ankiet oceniających
oraz innych dokumentów służących monitoringowi, ewaluacji i kontroli Projektu,
bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo
w Projekcie.

VI.Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. W trakcie realizacji projektu (pomiędzy spotkaniem informacyjnym a badaniem)
rezygnacja Uczestnika Projektu jest dopuszczalna tylko w przypadku złożenia
pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
2. Beneficjent ma prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy oczekujących
na badanie w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

VII.Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielenia informacji nt. realizacji Projektu
osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli.

VIII.Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 29.11.2018 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmian
dokumentów programowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu będą rozstrzygane
przez Beneficjenta.
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