Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Szkoła Świadomego Rodzicielstwa – pomagamy przyszłym rodzicom.
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu pt. „Szkoła Świadomego
Rodzicielstwa – pomagamy przyszłym rodzicom”. realizowanego w ramach naboru dla działania: 9.2.
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla pod działania: 9.2.6. Rozwój usług
zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
DEFINICJE
1. Projekt– oznacza przedsięwzięcie, „Szkoła Świadomego Rodzicielstwa – pomagamy przyszłym
rodzicom”. realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych
2. Lider Projektu– JULIAMED Anna Wojtyla SJ ul. Jagiellońska 6 42-300 Myszków NIP 577-197-97-63
3. Uczestnik Projektu-kobiety ciężarne z terenu województwa śląskiego objęte usługami w ramach realizacji projektu, w
tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem wynosi 500 ciężarnych, w
dniu rozpoczęcia szkolenia-tydzień ciąży > /= 20 (liczony od taty ostatniej miesiączki lub wyznaczony z
USG)
-500 mężczyzn (osób towarzyszących ) z terenu województwa śląskiego
-łączna liczba osób objętych wsparciem w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa - wartość
docelowa 1000
-Kobiety od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej, mieszkające na terenie województwa śląskiego
-Pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych placówek medycznych z województwa śląskiego
-Partnerzy życiowi kobiet wyżej wymienionych
-Inne osoby wspierające dla uczestniczek wyżej wymienionych
4. Uczestnik Szkolenia- kadra położnych JULIAMED, oraz współpracujących specjalistów.
5. Kandydat –osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, jako Uczestnik Projektu.
6. Biuro Projektu- znajduje się w Częstochowie ul. Jagiellońska 77/79 czynne od wtorku do piątku od
7.30 do 15.30, poniedziałek 8.30 do 16.30 kontakt 734-869-229
7. Punkt rekrutacyjny- znajduje się w Częstochowie ul. Jagiellońska 77/79 czynne od wtorku do
piątku od 7.30 do 15.30, poniedziałek 8.30 do 16.30 kontakt 734-869-229
§2
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1. Głównym celem podejmowanych działań jest wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie
poprzez organizację Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, co przełoży się na poprawę opieki nad kobietą
w ciąży. Celem projektu jest również podniesienie wiedzy i umiejętności pacjentek oraz ich
partnerów w tematyce związanej z ciążą, połogiem i opieką nad dzieckiem, począwszy od wczesnych
tygodni ciąży, omawianych podczas trwania jednego cyklu zajęć szkoły rodzenia. W projekcie weźmie
udział łącznie 1000 osób z grupy docelowej (500 ciężarnych oraz 500 osób towarzyszących).
Dodatkowo, celem utrzymania odpowiedniego standardu szkół świadomego rodzicielstwa, podmioty

organizujące edukację ciężarnych wymagają działań szkoleniowych i edukacyjnych – co pozwoli
podnieść jakość i fachowość realizowanych na co dzień działań. W ramach modułu przekrojowego
planuje się przeszkolenie 9 osób, zatrudnionych w ramach umowy zlecenia/umowy kontraktowej w
NZOZ Juliamed. Projekt realizowany będzie na terenie województwa śląskiego (Zawiercie, Myszków,
Częstochowa, Katowice) w okresie od 01.02.2018r do 31.12.2020r
§3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
1. W ramach projektu będzie realizowana zasada równego traktowania i braku dyskryminacji, ze
względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną,
pochodzenie czy niepełnosprawność.
2. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które na dzień składania formularza rekrutacyjnego
zapiszą się telefonicznie spełniają łącznie następujące kryteria :
-kobiety ciężarne objętych usługami w ramach realizacji projektu, w tym również z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ubóstwem wynosi 500 ciężarnych - w dniu rozpoczęcia szkolenia-tydzień
ciąży > /= 20 (liczony od taty ostatniej miesiączki lub wyznaczony z USG)
-500 mężczyzn (osób towarzyszących ) z terenu województwa śląskiego
-łączna liczba osób objętych wsparciem w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa - wartość
docelowa 1000
-Kobiety od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej, mieszkające na terenie województwa śląskiego
-Pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych placówek medycznych z województwa śląskiego
-Partnerzy życiowi kobiet wyżej wymienionych
-Inne osoby wspierające dla uczestniczek wyżej wymienionych
3. Dodatkowymi dokumentami pozwalającymi zweryfikować zasadność udzielenia wsparcia będą:
a. Orzeczenie o niepełnosprawności -kopia i oryginał do wglądu,
b. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,
c. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej,
4. Okres realizacji projektu od 2018.02.01. do 2020.12.31
a. Rozpoczęcie rekrutacji: sierpień 2018r.
b. Zakończenie rekrutacji: grudzień 2020 r. lub do wyczerpania miejsc.
5. Wszystkie usługi udzielane w ramach Projektu są bezpłatne.
6. Warunki naboru; lokalowe umożliwia nabór i udział w projekcie osób niepełnosprawnych.
7. Lider Projektu zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników Projektu, Uczestników
szkoleń,aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i
wskaźników.
8. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie
zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku wygenerowania dodatkowych środków
(oszczędności w budżecie projektu), przewiduje się objęcie projektem większej liczby osób niż
wskazano w niniejszym Regulaminie. Warunkiem jest zgoda Instytucji przyznającej środki.
9. Wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie
drukowanymi literami w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku pól
niedotyczących Kandydata należy wpisać „nie dotyczy”.
10. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem Kandydata wraz z
podaniem daty sporządzenia dokumentu, rozpoczęcia projektu.
11. Kandydat ma możliwość złożenia uzupełnień w dokumentacji zgłoszeniowej w terminie do 14 dni
roboczych licząc od dnia powiadomienia Kandydata w formie telefonicznej.

12. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie traktowane będzie, jako
rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie.
13. Dokumenty zgłoszeniowe nieuzupełnione zgodnie z Regulaminem, nie będą rozpatrywane i nie
będą zwracane, ani na etapie rekrutacji, ani po zakończeniu realizacji Projektu, ale będą
przechowywane, jako element dokumentacji projektowej i archiwizowane.
14. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Biurze Projektu w wersji papierowej,
uczestnik otrzymuje je na 1 spotkaniu w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa.
15. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
16. O przyjęciu do Projektu Kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną.
§4
UPRAWNIENIE I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
a. uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie,
b. zgłaszania do Lidera Projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji projektu.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających zgodność z grupą docelową oraz
potwierdzających chęć uczestnictwa w projekcie,
b. przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form wsparcia,
c. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo w Projekcie
§5
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej przyczyny i
wymaga pisemnego uzasadnienia, także w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego
realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i
całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
2. W przypadku gdy uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie przed otrzymaniem wsparcia, w
jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zapisy regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i Uczestników projektu,
należy do Realizatora.
3. W sprawach spornych decyzję podejmuje Realizator.
4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia
publikacji na stronie internetowej Projektu.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej: www.juliamed.pl
6. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym
Regulaminem, pozostaje w gestii Realizatora.

