REGULAMIN REKRUTACJI
do udziału w projekcie
pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja

§1
Przepisy ogólne
1. Projekt pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja
realizowany jest przez Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka
TOMMED - Bula Tomasz w partnerstwie z Miastem Katowice, w ramach:
1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
2) Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy,
3) Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej
ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,
4) Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej
opieki zdrowotnej – konkurs.
2. Regulamin rekrutacji określa zasady udziału w projekcie.
3. W ramach projektu realizowane są łącznie dwie formy wsparcia:
1) kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, w postaci
spotkań informacyjno-edukacyjnych (do wyboru indywidualnych lub grupowych – ilość
miejsc na poszczególnych rodzajach spotkań jest ograniczona zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020),
2) badania kolonoskopowe ze znieczuleniem,
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z zastrzeżeniem, iż warunkiem wzięcia udziału w badaniu kolonoskopowym jest uprzednie
wzięcie udziału w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym.

§2
Kryteria naboru
1. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 350 osób, zgodnie z poniższymi kryteriami dostępu:
1) mieszkańcy Katowic lub
uczący się w Katowicach lub
pracujący w Katowicach
w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w wielu poprodukcyjnym deklarujących gotowość do podjęcia pracy
2) w przedziale wiekowym 25-65 lat, w tym:
a) 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego w zakresie raka jelita grubego (osoba
w procesie rekrutacji otrzymuje 3 pkt),
b) 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita
grubego (osoba w procesie rekrutacji otrzymuje 1 pkt),
c) 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany
z polipowatością (HNPCC) (osoba w procesie rekrutacji otrzymuje 1 pkt)
W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny
HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich
i ewentualnego badania genetycznego
3) u których nie stwierdzono objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego,
4) które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonanej kolonoskopii (poza pacjentami
z zespołem Lyncha) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, NFZ, budżetu
państwa, samorządowych.
2. Minimum 70% uczestników projektu będą stanowiły osoby w wieku 50-65 lat. Osoby z tej grupy
wiekowej będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie (osoba w procesie rekrutacji
otrzymuje 3pkt).

§3
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja do udziału w projekcie jest prowadzona w okresie od 03.09.2018r. do 30.08.2019r.
przez Biuro Projektu mieszczące się w Katowicach przy ul. Fredry 22, I piętro - pokój 142 STREFA ŻÓŁTA.
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2. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uważa się datę wypełnienia i podpisania Deklaracji
udziału
w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
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3. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie łącznych kryteriów naboru wymienionych w §2
oraz wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszego Regulaminu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deklaracja udziału w Projekcie.
Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ankieta personalna.
Lista obecności na spotkaniu edukacyjno-informacyjnym.
Ankieta medyczna - skierowanie na badanie kolonoskopowe.
Oświadczenie o odbyciu badania
Ankieta ewaluacyjna.

Wszystkie powyższe dokumenty stanowią składową Książeczki Uczestnika Projektu.
4. Wzory dokumentów wymienionych w ust. 3 dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronach
internetowych:
Lidera: https://tommed.pl/projekty-ue-rakjelita-edycja-II
Partnera: www.rakjelita.katowice.eu
5. Uczestnicy projektu są wpisywani na listę udziału zgodnie z kolejnością zgłoszeń,
z zastrzeżeniem §2, ust.2.
6. W przypadku większej, niż zakładana, liczby osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie,
zostanie utworzona lista rezerwowa.
7. Osoby z listy rezerwowej zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w przypadku, gdy
osoby, które zgłosiły się wcześniej, zrezygnują z udziału w projekcie.
8. Na żadnym z etapów rekrutacji nie będzie preferowane uczestnictwo osób jednej z płci, osób
o określonym wyznaniu, pochodzeniu etnicznym czy niepełnosprawności.

§3
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Lider projektu.
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2. Lider projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany te obowiązywać będą od
dnia ich opublikowania na stronie internetowej Lidera.

