REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka
jelita grubego w województwie świętokrzyskim”

Kielce, 1 grudzień 2019r.
(aktualizacja)
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§1
INFORMACJE OGÓLNE
Projekt pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka
jelita grubego w województwie świętokrzyskim” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim
reprezentowanym przez Zarząd Województwa. Umowa o dofinansowanie projektu realizowana jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie
się, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) - numer
umowy RPSW.08.02.02-26-0003/18-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji Projektu: 01 marca 2019r. do 31 sierpnia 2020r.
Celem głównym Projektu (P) jest wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na
wczesne wykrywanie raka jelita grubego poprzez zachęcenie / zmotywowanie 2468 osób
w tym 1111 kobiet i 1357 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z obszaru województwa
świętokrzyskiego (z wyłączeniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego/KOF1), do udziału
w badaniu kolonoskopowym, do końca sierpnia 2020r.
Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa najważniejsze założenia Projektu, rodzaj wsparcia jaki
oferowany jest dla osób zainteresowanych, zasady naboru, a także prawa i obowiązki Uczestników
/Uczestniczek Projektu (UP).
Biuro Projektu mieści się w Biurze Zakładu ZDZ w Kielcach, ul. Śląska 9, pokój nr 13.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
Regulaminem, należy do Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
Projekt zakłada uruchomienie 14 Lokalnych Punktów Informacyjno – Edukacyjnych usytuowanych
w jednostkach ZDZ Kielce na terenie województwa świętokrzyskiego, by dotrzeć z informacją do jak
największej liczby osób. Lokalne Punkty Informacyjno-Edukacyjne będą przekazywały, upowszechniały
i propagowały ideę badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Jednostki ZDZ Kielce które będą pełniły rolę Punktów Informacyjno – Edukacyjnych, będą jednocześnie
zajmowały się naborem Uczestników do Projektu i wskazywaniem jednostek medycznych, najbliżej
znajdujących się miejsca zamieszkania potencjalnego Uczestnika Projektu, gdzie realizowane będą
badania w ramach Projektu.
Lokalne Punkty Informacyjno – Edukacyjne (LPIE), znajdują się w:
1) BUSKO-ZDRÓJ ul. Wojska Polskiego 31, tel. 41 378-43-39
2) BUSKO-ZDRÓJ ul. Wojska Polskiego 30, tel. 41 378-43-40
3) CHMIELNIK ul. Mielczarskiego 7, tel. 41 354-27-07
4) JĘDRZEJÓW ul. Piłsudskiego 6, tel. 41 386-12-57
5) KAZIMIERZA WIELKA ul. Kolejowa 27, tel. 41 352-26-98
6) KIELCE ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366-49-71
7) KIELCE ul. Śląska 9, tel. 41 342-54-41
8) KOŃSKIE ul. Piłsudskiego 82, tel. 41 372-55-18
9) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ul. Furmańska 5, tel. 41 265-37-63
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W skład KOF wchodzą Miasto Kielce oraz 11 gmin: Gmina Zagnańsk, Gmina Masłów, Gmina Górno, Miasto i Gmina
Daleszyce, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasto i Gmina Chęciny, Gmina Piekoszów, Gmina
Miedzian Góra, Miasto i Gmina Chmielnik, Gmina Strawczyn.

10) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ul. Kilińskiego 49, tel. 41 265-38-83
11) SKARŻYSKO-KAMIENNA, ul. Metalowców 54, tel. 41 253-04-83
12) STARACHOWICE ul. Kwiatkowskiego 4, tel. 41 274-36-91
13) STARACHOWICE ul. Wojska Polskiego 15, tel. 41 274-75-44
14) WŁOSZCZOWA ul. Młynarska 56, tel. 41 394-28-84
10. Objaśnienia:
1) Projekt – Projekt pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego
wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”
2) Regulamin – Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki
w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”
3) Realizator – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
4) Partnerzy Projektu:
a) SZPITAL POWIATOWY w CHMIELNIKU
b) FUNDACJA FUTURE WORK
c) FUNDACJA WIĘŹ POKOLEŃ w KIELCACH
5) Lokalne Punkty Informacyjno - Edukacyjne – jednostki organizacyjne ZDZ Kielce wymienione
powyżej
6) Uczestnik – Uczestnik(czka) Projektu (UP)
7) formy wsparcia – badania kolonoskopowe, znieczulenie, konsultacje gastroenterologiczne
8) placówka medyczna – placówka medyczna (ośrodek) /szpital wykonujący badania kolonoskopowe
w ramach projektu.
§2
UCZESTNICY PROJEKTU
1. Projekt skierowany jest do 2468 osób dorosłych (1357 mężczyzn / 1111 kobiet) w wieku
25-65 lat z terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem KOF. Wsparcie kierowane jest
do osób w wieku aktywności zawodowej, w tym osób pracujących2, bezrobotnych3 oraz
biernych zawodowo4 z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności osób po 50 roku życia.
Wiek Uczestników/Uczestniczek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu
rozpoczęcia udziału w Projekcie.
Ważne !
Z udziału w badaniu kolonoskopowym w ramach projektu wykluczone są osoby z terenu
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), tj. mieszkańcy Kielc oraz 11 gmin:
Zagnańsk, Masłów, Górno, Daleszyce, Morawica, Sitkówka-Nowiny, Chęciny, Piekoszów,
Miedziana Góra, Chmielnik, Strawczyn.
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osoby pracujące, to takie które zatrudnione są na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej, osoby prowadzące działalność na własny
rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową
3 osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia prazy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Bezrobotni mogą być zarejestrowani w Miejskich lub Powiatowych Urzędach Pracy oraz niezarejestrowani.
4 osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów
stacjonarnych uznawani są 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), uznawane są za
bierne zawodowo, chyba, że są zarejestrowane już jako bezrobotne.

2. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu (UP) mogą być osoby, które kwalifikują się do udziału
w badaniu przesiewowym tj. osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita
grubego:
1) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
2) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci),
u którego rozpoznano raka jelita grubego,
3) w wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany
z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania
przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw.
kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej
rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba że badania genetyczne
wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona
z wykonywania kontrolnych kolonoskopii.
3. Z udziału w badaniu kolonoskopowym w systemie oportunistycznym - obowiązującym
w ramach Projektu – wykluczone są osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat miały
przeprowadzone badane kolonoskopowe oraz osoby z objawami klinicznymi sugerującymi
istnienie raka jelita grubego.
4. Aby zapewnić wsparcie mieszkańcom regionów charakteryzujących się wyjątkowo niskim
poziomem zgłaszalności na badania kolonoskopowe, Wnioskodawca zaplanował realizację
działań profilaktycznych także dla mieszkańców powiatów województwa świętokrzyskiego
tworzących tzw. ”białe plamy”, tj. powiatu buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego,
koneckiego, pińczowskiego, starachowickiego, staszowskiego i włoszczowskiego.
Ważne !
Z udziału w badaniu kolonoskopowym w systemie oportunistycznym - obowiązującym
w ramach niniejszego Projektu - wykluczone są osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat miały
przeprowadzone badane kolonoskopowe oraz osoby, które mają objawy kliniczne
sugerujące istnienie raka jelita grubego.

§3
OFEROWANE WSPARCIE
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek, tj. osoby będące
Uczestnikiem nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie.
2. Formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie:
1) podstawowe:
a) badanie kolonoskopowe
b) znieczulenie przy badaniu kolonoskopowym (jeśli Uczestnik/czka zgłosi taką
potrzebę, a lekarz wskaże zasadność wykonania znieczulenia)
c) pakiet regeneracyjny po przeprowadzonym badaniu kolonoskopowym – środek
odbudowujący florę bakteryjną jelit (probiotyk)
2) dodatkowe (opcjonalne/dla zainteresowanych):
a) zwrot kosztów dojazdu lub zagwarantowanie transportu na badanie
kolonoskopowe (dla osób zamieszkałych poza miejscowością, w której
realizowane będzie badanie)
b) zapewnienie opieki nad osobą zależną od Uczestnika Projektu

c) zapewnienie opieki Uczestnikowi Projektu będącego osobą niesamodzielną
3) alternatywne:
a) konsultacja gastroenterologiczna - w przypadku gdy osoba nie spełnia kryteriów
medycznych udziału w badaniu, będzie zapraszana na wizytę u konsultanta
gastroenterologa,
który
będzie
podejmował
różne
działania
w zależności od przyczyn:
- gdy występują objawy sugerujące raka kieruje na badanie kolonoskopowe
diagnostyczne w ramach systemu finansowanego przez NFZ,
- gdy podejrzewa inne problemy gastroenterologiczne, podejmuje odpowiednie
działania diagnostyczne i ewentualne lecznicze w ramach działań
finansowanych przez NFZ (inne badania – USG, gastroskopia itp.)
3. Lista placówek medycznych realizujących badania kolonoskopowe, konsultacje gastroenterologiczne
jest zamieszczona na stronie www.raknawspak.pl
4. Badania będą realizowane od poniedziałku do piątku, głównie w godzinach popołudniowych oraz
w weekendy (soboty). Szczegółowe informacje dotyczące grafiku badań znajdą Państwo dzwoniąc pod
numer telefonu danej placówki medycznej.
5. Uczestnicy projektu są zobowiązani wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, Ankiety medyczne (specyficzne
dla programu badań przesiewowych jelita grubego) oraz podpisać oświadczenia, tj. Oświadczenie o
niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach
EFS, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności w projekcie. Brak wypełnienia ww.
dokumentów, lub brak wyrażenia ww. zgód jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Projekcie.
§4
ORGANIZACJA WSPARCIA
1. Organizacja wsparcia została opisana w 6 krokach:
 KROK 1 – WYPEŁNIENIE ANKIETY MEDYCZNEJ
Na początku należy wypełnić Ankietę medyczną. Ankietę można wypełnić samodzielnie
(dostępna jest w LPIE lub na stronie www.raknawspak.pl w zakładce Zgłoś się), lub podczas
wywiadu z lekarzem rodzinnym/POZ (lista lekarzy współpracujących jest dostępna na
stronie www.raknawspak.pl w zakładce Kontakt), lub lekarzem pracującym w placówce
medycznej wykonującej badania kolonoskopowe w ramach projektu (lista placówek
dostępna jest na stronie www.raknawspak.pl w zakładce Placówki).
Lekarz ostatecznie poprzez zatwierdzenie ankiety, kwalifikuje do badania
kolonoskopowego.
 KROK 2 – WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Następnie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie
www.raknawspak.pl w zakładce Zgłoś się, lub w LPIE, lub w placówce medycznej
wykonującej badania) i przekazać/złożyć go wraz z Ankietą (osobiście bądź pocztą
tradycyjną/elektroniczną) w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjno-Edukacyjnych,
Biurze Projektu lub w wyznaczonych ośrodkach/placówkach medycznych zaangażowanych
w realizację Projektu.
 KROK 3 – WYZNACZENIE TERMINU BADANIA
Ważne jest to, że osoba zgłaszająca się bezpośrednio do placówki medycznej
wykonującej badania w ramach projektu w ciągu jednego dnia będzie mieć
przeprowadzony wywiad medyczny (ankietę medyczną), wypełni Formularz

zgłoszeniowy i jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych oraz spełnia kryteria rekrutacji
obowiązujące w projekcie to od razu wyznaczony ma termin badania, oraz otrzymuje
środek na przeczyszczenie jelit z informacją jak go zastosować.
Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione, ale budzą wątpliwości, tj. lekarz
uzna że istnieją przeciwskazania do wykonania kolonoskopii, lub osoba posiada objawy
kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego, wtedy taka osoba zamiast
kolonoskopii będzie mogła skorzystać z konsultacji u gastroenterologa (lista
gastrologów jest dostępna na stronie www.raknawspak.pl w zakładce Kontakt).
 KROK 4 – WYKONANIE BADANIA
W wyznaczonym dniu badania, Uczestnik Projektu wypełnia oświadczenia, zgody na udział
w badaniu a następnie ma wykonywaną kolonoskopię. Istnieje również możliwość
wykonania badania ze znieczuleniem (jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę i lekarz zdecyduje
o wskazaniach do wykonania znieczulenia). Podczas badania kolonoskopowego lekarz
wykonujący badanie dokładnie za pomocą kolonoskopu ogląda wnętrze jelita grubego.
Badanie obejmuje również pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian
podejrzanych o charakter nowotworowy oraz usunięcie polipów wielkości do 10
mm. Jeśli w jelicie grubym znajdują się nieliczne polipy lub nieduże, to od razu lekarz
usuwa je podczas badania. Usunięte polipy lub pobrane próbki materiału trafiają do
badań histopatologicznych.
Jeśli polipy są wielkości 10 mm lub większe lub ich liczba jest duża (10 lub więcej) to
zgodnie z założeniami Programu Badań Przesiewowych osoby z badań
kolonoskopowych stają się pacjentami i leczone są w ramach systemu
finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 KROK 5 – PO BADANIU
Po kolonoskopii każdy Uczestnik otrzymuje do wypełnienia Ankietę oceny tolerancji
badania oraz środek na odbudowę flory bakteryjnej jelit (probityk). Od razu wydawany jest
również wynik lub informacja, o terminie odbioru badań histopatologicznych.
 KROK 6 – ODBIÓR WYNIKÓW BADANIA
Na koniec Uczestnik otrzymuje wyniki badań histopatologicznych (jeśli dotyczy). Zazwyczaj
wynik jest dostępny w terminie 2-3 tygodni po badaniu. Uczestnik, który sam zorganizował
sobie dojazd na badanie, ma możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu pod
warunkiem wypełnienia wniosku o zwrot kosztów dojazdu (wzór wniosku dostępny jest na
stronie www.raknawspak.pl w zakładce Zgłoś się lub bezpośrednio w placówce
medycznej). Zwrot kosztów dojazdu należy się Uczestnikowi każdorazowo za przyjazd
związany z badaniami do placówki medycznej, w dwie strony, tj. dom-placówka /
placówka-dom.
§5
REKRUTACJA
1. Rekrutacja jest prowadzona od 6 maja 2019r. do dnia 30 lipca 2020 roku (termin składania
dokumentacji rekrutacyjnej). Nabór do Projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
2. ZDZ zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego
m.in. w przypadku wyczerpania liczby bezpłatnych badań.
3. REKRUTACJA JEST PROWADZONA ZGODNIE Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS
i NIEDYSKRYMINACJI, w tym niedyskryminacji dla osób niepełnosprawnych.

KRYTERIA REKRUTACJI
Kryteria dostępu :
(obowiązkowo kryterium 1 oraz jedno z kryteriów 2 - 4)
1.

Osoba w wieku aktywności zawodowej mieszkająca, pracująca lub ucząca
się na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszaru KOF5

1 pkt.

Osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego w wieku:
2.

1 pkt.

6.

50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
40-49 lat, która maja krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo,
dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego
25-49 lat z rodzin, u której wystąpił dziedziczny rak jelita grubego
niezwiązany z polipowatością (HNPCC)
Kryteria premiujące:
Osoby z powiatów stanowiących tzw. „białą plamę” ze względu na
zgłaszalność na badania profilaktyczne tj. powiatu buskiego,
jędrzejowskiego, kazimierskiego, koneckiego, pińczowskiego,
starachowickiego, staszowskiego lub włoszczowskiego
Osoby powyżej 50 roku życia

7.

Mężczyźni

1 pkt.

3.
4.

5.

Razem kryteria dostępu (1-4) + premiujące (5-7) max.:

1 pkt.
1 pkt.

2 pkt.
2 pkt.
7 pkt.

4. Kandydaci zainteresowani Projektem wypełniają Formularz Zgłoszeniowy wraz z ANKIETĄ,
a w przypadku osób:
1) pracujących – dołączają zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy, to jedynie osób
zamieszkałych poza obszarem realizacji Projektu, np. osoba mieszka poza
województwem świętokrzyskim lub mieszka na terenie KOF, ale pracuje na terenie
województwa świętokrzyskiego, jednak poza KOF);
2) uczących się – dołączają zaświadczenie o nauce (dotyczy, to jedynie osób zamieszkałych
poza obszarem realizacji Projektu, np. osoba mieszka poza województwem
świętokrzyskim lub mieszka na terenie KOF, ale uczy się na terenie województwa
świętokrzyskiego, jednak poza KOF);
Brak powyższych dokumentów (jeśli dotyczy) będzie uznawany za brak formalny i tym samym
będzie miał wpływ na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej.
5. Regulamin uczestnictwa w Projekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są: w siedzibie Biura Projektu,
na stronie internetowej Projektu: www.raknawspak.pl, w Lokalnych Punktach Informacyjno –
Edukacyjnych, wyznaczonych ośrodkach/placówkach medycznych zaangażowanych w realizację
Projektu.
6. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie i złożenie Formularza
Zgłoszeniowego wraz z Ankietą medyczną oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu/o nauce (jeśli dotyczy)
5

W skład KOF wchodzą Miasto Kielce oraz 11 gmin: Gmina Zagnańsk, Gmina Masłów, Gmina Górno, Miasto i Gmina
Daleszyce, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasto i Gmina Chęciny, Gmina Piekoszów, Gmina
Miedziana Góra, Miasto i Gmina Chmielnik, Gmina Strawczyn.

w siedzibie Biura Projektu, Lokalnych Punktach Informacyjno – Edukacyjnych, lub bezpośrednio
w wyznaczonych placówkach medycznych zaangażowanych w realizację Projektu. Dokumenty można
złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub mailem koleksik@zdz.kielce.pl
7. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.
8. Przy składaniu dokumentów należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty w celu umożliwienia
pracownikowi przyjmującemu Formularz Zgłoszeniowy zweryfikowanie danych osobowych.
9. Odmowa podania danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym/oświadczeniach lub brak zgody
na przetwarzanie danych osobowych są równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach Projektu.
10. Telefoniczne rezerwowanie miejsc nie jest możliwe.
11. Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
12. Złożone przez kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

1.

2.
3.
4.
5.

§6
PROCES KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI DO PROJEKTU
Kwalifikacja kandydatów do Projektu dokonywana jest przez Komisję Kwalifikacyjną
w składzie:
 Dyrektor jednostki, w której funkcjonuje LPIE / upoważniony przez niego pracownik, lub
 Koordynator projektu / sp. ds. monitoringu.
O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zadecyduje suma punktów zdobyta w oparciu o kryteria
rekrutacji opisane w § 5 ust. 3.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną poinformowane o tym telefonicznie lub
mailowo.
W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, przekroczy liczbę dostępnych miejsc
zostanie utworzona lista rezerwowa.
Listy rezerwowe będą tworzone zgodnie z kryteriami udziału w Projekcie.

§7
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie ma obowiązek :
a) przyjęcia od Placówki medycznej leku na przeczyszczenie jelit (przed badaniem) oraz
zastosowania się do instrukcji przyjmowanego leku, oraz wskazówek personelu medycznego
w celu dokładnego oczyszczenia jelita
b) w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej godzinie, stawić się na badanie kolonoskopowe.
Każdy Uczestnik Projektu ma indywidualnie wyznaczony termin badania. Badania odbywają się
w ściśle określonych godzinach, w których to placówka medyczna zapewnia kompleksową opiekę
medyczną, dlatego Uczestnicy są zobligowani, by stawić się na badanie punktualnie.
c) wypełnienia/podpisania Oświadczeń związanych z udziałem w badaniu kolonoskopowym/
w projekcie
d) potwierdzenia skorzystania z otrzymanego wsparcia poprzez podpisanie odpowiednich
Oświadczeń.
2. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do informowania Realizatora o ewentualnych
istotnych zmianach danych osobowych, kontaktowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu,
adresu zamieszkania.
3. Informacje, o których mowa w ustępie 2 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Zarządzającej.

§8
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w Projekcie (np. choroba, złe
samopoczucie, zmiana miejsca zamieszkania) osoby zakwalifikowane, mają prawo do rezygnacji
z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.
2. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do informowania Realizatora o rezygnacji z udziału
w Projekcie, tj. rezygnacji z badań kolonoskopowych/konsultacji gastrologicznych, co najmniej na 24
godziny przed zaplanowanym wsparciem.
§9
ZASADY MONITOROWANIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Realizator ma prawo do:
a) kontaktu z Uczestnikiem Projektu, poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego, czy
bezpośrednio w Biurze Projektu/LPIE, placówkach medycznych zaangażowanych w realizację
badań
b) przeprowadzenia monitoringu realizowanego wsparcia bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Instytucja Zarządzająca ma prawo do kontroli realizowanego przez Realizatora wsparcia oraz
Uczestników/Uczestniczek Projektu zarówno w sposób bezpośredni, tj. podczas wizyty
monitoringowej, jak i poprzez kontakt telefoniczny.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień bez podania przyczyn m.in. na skutek zmian w przepisach, w tym
dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu i Lokalny Punkt
Informacyjno – Edukacyjny oraz na stronie internetowej Projektu www.raknawspak.pl
Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania
zawartych w nim postanowień.

Załączniki do Regulaminu:
Ankieta przed badaniem
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja udziału w projekcie
Oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikacyjnych
Oświadczenie dotyczące przetwarzanie danych osobowych
Świadoma zgoda Pacjenta na badanie kolonoskopowe
Oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia
Ankieta oceny tolerancji badania - Gastronet
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

