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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Jestem kobietą, więc idę. Cytologia 

 
§ 1 Informacje ogólne 

1.1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPSW.08.00.00 
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się 
Poddziałanie RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT (projekty konkursowe)  
na podstawie umowy o dofinansowanie RPSW.08.02.03-26-0002/17-00. 

 
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Jestem kobietą, więc idę. Cytologia 
realizowanym przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) oraz Ogólnopolską Organizację 
Kwiat Kobiecości, Stowarzyszenie „Homo Politicus”, Fundację „Efekt Motyla”, Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o., Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Sitkówce-Nowinach, Gminę Sitkówka-Nowiny, Fundację INVICTUS, Mammografię Sp. z o.o. 
(Partnerzy). 
 
1.3. Projekt realizowany jest od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. na terenie województwa 
świętokrzyskiego, terenie KOF. 
 
1.4. Projekt zakłada promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę 
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej 
konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywania 
raka szyjki macicy wśród 13414os. pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia,  
w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59, w tym min.: 
12414K,1000M,402ON 

§ 2 Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

2.1. Beneficjent – Stowarzyszenie PROREW. 

2.2. Biuro projektu – ul. Kasztanowa 12/16 w Kielcach, 25-555 Kielce. 

2.3. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

2.4. KOF – Kielecki Obszar Funkcjonalny, tj. Miasto Kielce, Gmina Zagnańsk, Gmina Masłów, Gmina 

Górno, Miasto i Gmina Daleszyce, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasto  
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i Gmina Chęciny, Gmina Piekoszów, Gmina Miedziana Góra, Miasto i Gmina Chmielnik, Gmina 

Strawczyn. 

2.5. Osoby bierne zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 

(tzn. nie  pracują i nie są bezrobotne) i nie poszukują zatrudnienia z przyczyn zdrowotnych. Studenci 

studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie 

wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem  

w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego),  

są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status 

bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym 

członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne 

zawodowo. 

2.6. Partnerzy – Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości, Stowarzyszenie „Homo Politicus”, 

Fundacja „Efekt Motyla”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o., 

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach, Gmina Sitkówka-

Nowiny, Fundacja INVICTUS, Mammografia Sp. z o.o. 

2.7. Projekt – projekt „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”. 

2.8. Uczestnik projektu – osoba, która przeszła etapy rekrutacji do Projektu, otrzymującą wsparcie 

od Beneficjenta w wyniku podpisanego Formularza rekrutacyjnego. 

2.9. Wsparcie – oznacza to pomoc udzielaną Uczestnikowi/czce Projektu. 

§ 3 Zakres wsparcia 

3. 1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:  

3.1.1. Działania informacyjno-edukacyjnych o charakterze kampanii informacyjnej 
polegające na zachęceniu kobiet do badań profilaktycznych z zakresu profilaktyki raka szyjki 
macicy; 
3.1.2. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy – działania kierowane  
do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
3.1.3. Spotkania edukacyjno-profilaktyczne dotyczące edukacji prozdrowotnej; 
3.1.4. Umówienie terminu i miejsca badania cytologicznego; 
3.1.5. Zorganizowanie lub sfinansowanie transportu na badanie. 
 

§ 4 Uczestnicy projektu 

4.1. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej:  
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 4.1.1. Kobiety w wieku od 25 do 59. 

 4.1.2. Pracujące lub bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia.  

4.2.3. Uczące się, pracujące lub mieszkające na terenie obszaru KOF w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego (art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,  

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu). 

§ 5 Rekrutacja Uczestników Projektu 

5.1. Rekrutacja Uczestników projektu odbywać się będzie w sposób ciągły od 01.08.2017 roku  
do 31.05.2019 roku na terenie obszaru KOF. 
 
5.2. Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości płci, zasady niedyskryminacji 
oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością.  
 
5.3. Aby wziąć udział w projekcie należy: 
 

5.3.1. Zapoznać się z Regulaminem; 
 

5.3.2. Wypełnić i własnoręcznie bądź przez opiekuna prawnego podpisać Formularz 
zgłoszeniowy; 

 
5.3.3. Złożyć Formularz zgłoszeniowy w Biurze projektu ul. Kasztanowa 12/16  
w Kielcach, w przypadku osób niepełnosprawnych dołączyć Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, a w przypadku rencistów legitymację. 

 
5.3.4. Przejść pozytywnie weryfikację formalną. 

 
5.4. Powstanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będzie Kierownik Projektu oraz 

animatorzy aktywizacji środowiska lokalnego z Miasta Kielce oraz animatorzy aktywizacji 

środowiska lokalnego w sołectwach z terenu KOF. Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji 

Formularzy zgłoszeniowych na bieżąco w miarę napływu formularzy do Biura Projektu.  

W przypadku braków formalnych Kandydat zostanie jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji telefonicznej lub  

e-mail. Nie uzupełnienie wskazanych przez Komisję Rekrutacyjną braków formalnych skutkować 

będzie odrzuceniem Formularza zgłoszeniowego na etapie weryfikacji formalnej  

i nie zakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji. 

5.5. Na etapie oceny formalnej brane pod uwagę będą: 
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 5.5.1. Kryteria obligatoryjne (muszą zostać spełnione łącznie): 

a) status os. pracującej oraz biernej zawodowo z powodu stanu zdrowia 

b) status os. uczącej się, pracującej bądź mieszkającej na terenie obszaru KOF  

tj. Miasto Kielce, Gmina Zagnańsk, Gmina Masłów, Gmina Górno, Miasto i Gmina 

Daleszyce, Miasta i Gmina Morawica, Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gmina 

Chęciny, Gmina Piekoszów, Gmina Miedziana Góra, Miasta i Gmina Chmielnik, 

Gmina Strawczyn, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w pr. 

5.5.2. Kryteria premiujące w przypadku chęci wykonania badania cytologicznego: 

a) odbyte badania cytologiczne (1-3lata-3pkt.; 4-6lat-5pkt.; 7lat i wyżej-10pkt.); 

b) występowanie nowotworowych chorób kobiecych u matki/siostry (tak-10pkt.; nie-3 

pkt.). 

5.6. Dla osób wymienionych w pkt. 5.5.2 o kolejności zakwalifikowania się do udziału  

w projekcie zdecyduje liczba uzyskanych punktów w ww. wymienionych kryteriach.  

§ 6 Zasady uczestnictwa w Projekcie 

6.1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do podpisania Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. 

6.1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału w min. jednej z bezpłatnych form wsparcia 

przewidzianych w projekcie, tj. w:  

a) działaniach informacyjno-edukacyjnych o charakterze kampanii informacyjnej 
polegających na zachęceniu kobiet do badań profilaktycznych z zakresu profilaktyki raka 
szyjki macicy; 

b) Działaniach edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy – działania kierowane 
do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

c) spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych dotyczących edukacji prozdrowotne; 
d) umówieniu terminu i miejsca badania cytologicznego; 
e) zorganizowaniu lub sfinansowaniu transportu na badanie. 
 

6.3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych 
dla nich formach wsparcia oraz potwierdzania obecności podpisem na liście. 
 
6.4. Każdy Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  
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 6.4.1.  przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

6.4.2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych - jeśli 

dotyczy) oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów związanych  

z realizacją projektu. 

6.4.3. wypełnianie wszelkich wymaganych przez Stowarzyszenie PROREW ankiet związanych  

z realizowanymi  w ramach projektu formami wsparcia. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

8.1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych w zakresie informowania  

o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.  

8.2. Interpretacji Regulaminu uczestnictwa w projekcie Jestem kobietą, więc idę. Cytologia 

dokonuje Stowarzyszenie PROREW w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające  

z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.  

8.3. Stowarzyszenie PROREW nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach 

programowych i wytycznych dotyczących Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji  

i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałania 

RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT (projekty konkursowe) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

8.4. Regulamin uczestnictwa w projekcie Jestem kobietą, więc idę. Cytologa wchodzi  

w życie z dniem rozpoczęcia projektu. 

8.5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu, biurze oraz siedzibie głównej 

Stowarzyszenia PROREW.  

8.6. Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu  

w trakcie trwania projektu.  

8.7. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz  wszelkie  decyzje  związane                          

z  realizacją  Projektu rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 


