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§1.

ZAKRES PROJEKTU

•   Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i realizacji szkoleń w ramach projektu „Tarnogórska Szkoła 
Świadomego Rodzicielstwa – Warto rodzić w Szpitalu w Tarnowskich Górach” .

•   Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

•   Projektodawcą Projektu pt. „Tarnogórska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa – Warto rodzić w Szpitalu 
w Tarnowskich Górach”  jest Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach.

•   Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: 

•   Kandydat- osoba samodzielnie ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie  na podstawie zasad 
ujętych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

•   Uczestnik I - kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie został zakwalifikowany do 
udziału w projekcie i podpisał umowę szkoleniową

•   Uczestnik II - osoba wyznaczona i oddelegowana do udziału w projekcie  przez przełożonego na podstawie 
dokonanej oceny pracowniczej

•   Szkolenia  realizowane w ramach projektu są bezpłatne .

•   Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od 1 maja 2018 do 31 grudnia 2020 roku.

•   Projekt będzie realizowany na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.

•   Celem projektu jest poprawa do 31.12.2020 roku opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw 
świadomego rodzicielstwa poprzez realizację  projektu zakładającego funkcjonowanie Tarnogórskiej Szkoły 
Świadomego Rodzicielstwa.

•   Realizacja projektu może przełożyć się pośrednio na wzrost odsetka porodów fizjologicznych w Szpitalu 
w Tarnowskich Górach.
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§2

UCZESTNICY PROJEKTU

•   Uczestnikami I projektu mogą być kobiety,mieszkanki woj. śląskiego, od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej .

•   Uczestnikami I projektu mogą pacjentki oddziałów położniczo - ginekologicznych placówek medycznych na 
terenie obejmującym realizację programu.

•   Uczestnikami I projektu mogą partnerzy życiowi powyżej wymienionych.

•   Uczestnikami I projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

•   Uczestnikami II projektu będzie personel medyczny, w tym POZ oraz osoby wyznaczone przez przełożonego.

•   Liczba uczestników I i II w projekcie jest ograniczona. W projekcie udział weźmie 620 osób w tym 20 osób 
personelu medycznego.

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

•   Każdy uczestnik projektu ma prawo do :

1. uczestnictwa w pełnym programie szkoleń, do których się kwalifikuje,

2. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

•   Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:

1. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

2. zapoznania się z  treścią niniejszego Regulaminu,

3. uczestnictwa w pełnym programie cyklu zajęć,
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        4. regularnego uczęszczania na warsztaty organizowane w ramach Projektu,

        5. usprawiedliwienia każdej nieobecności,

        6. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie 
realizowania Projektu,

        7. pisemnego potwierdzenia:

a) swojej obecności w każdym dniu szkolenia własnoręcznym podpisem na liście obecności

b) otrzymania certyfikatu/ zaświadczenia ukończenia szkolenia . 

§4

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

•     Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w trybie ciągłym aż do momentu zapełnienia się 
wszystkich miejsc szkoleniowych.

•    Proces rekrutacji  do Projektu będzie miał charakter zamknięty i składał się będzie z 4 etapów:

1. Etap I – 2 spotkania informacyjne, przedstawiające warunki udziału w projekcie oraz niwelujące potencjalne 
obawy uczestników.

2. Etap II – Przyjmowanie kompletu dokumentów niezbędnych do udziału w szkoleniu:

a. Formularza zgłoszeniowego,

b. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

c. Oświadczenia Uczestnika Projektu.

3. Etap III – Rejestracja zgłoszeń w bazie Projektu.

4. Etap IV – Stworzenie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie -600osób,  oraz   20 osób 
personelu medycznego.
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• W przypadku większej liczby  chętnych niż miejsc, o udziale w projekcie zdecydują następujące kryteria:

a. Stopień niepełnosprawności, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia 
psychiczne       (+1pkt )

b. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( +1pkt). 

•   Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. Żaden z kandydatów nie  będzie 
dyskryminowany zw względu na płeć, rasę lub pochodzenie, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek bądź 
orientację seksualną.

•   Uczestnik podpisuje z organizatorem umowę udziału w Projekcie. Brak zgody na podpisanie umowy jest 
równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•   Niniejszy Regulamin stanowi integralna część deklaracji podpisywanej przez uczestników szkoleń.

•   Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu ( Szkoła Rodzenia) w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym 
w Tarnowskich Górach, bądź w biurze pielęgniarki oddziałowej oddziału ginekologiczno - położniczego.

•   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Projektodawca Projektu.

•   Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 
postanowień. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
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Za  łączniki:  

•   Wzór Formularza zgłoszeniowego

•   Wzór deklaracji uczestnictwa

•   Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

•   Wzór umowy udziału w Projekcie
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