REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu
olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych

MODUŁ: Badania prenatalne
Postanowienia ogólne
§1
1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie zwroty należy rozumieć:
Beneficjent projektu/ Realizator – Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”
z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 30
Wykonawca badań prenatalnych- GYNCENTRUM Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, 40-851
Katowice, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - nr księgi
000000209922, przy czym miejscem wykonywania badań będzie: NZOZ GynCentrum Oddział Kraków, ul. Józefa Mehoffera 10, 31-322 Kraków
Projekt - projekt pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka
niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do
badań prenatalnych”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt składa się w dwóch modułów: Wczesna
interwencja (WI) oraz Badania Prenatalne (BP). Założenia projektu, w tym określenie
kryteriów udziału, wynikają z dokumentu „Wczesna Wielospecjalistyczna interwencja dla
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet
w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego
niepełnosprawnością. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa
Małopolskiego”.
Kandydatka – osoba kandydująca do udziału w projekcie, jeszcze niezakwalifikowana
Uczestniczka Projektu (pacjentka) – osoba zakwalifikowana do Projektu zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i bezpośrednio korzystająca ze
wsparcia w ramach Projektu (świadczenia zdrowotne)
Biuro Projektu – Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, ul. Kolejowa
30, 32-332 Bukowno, tel. 574 180 389, mail: prenatalne@rsm.org.pl
Strona internetowa projektu – www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl
2. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa i formy wsparcia
w Projekcie w ramach modułu Badania Prenatalne. Dla modułu Wczesna Interwencja
sporządza się oddzielny Regulamin.
3. Okres realizacji Projektu: 01.01.2019 r. – 31.03.2022 r.
4. Miejsce realizacji Projektu (obie lokalizacje dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami)
a. Biuro projektu: Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, ul.
Kolejowa 30, 32-332 Bukowno, tel. 574 180 389, mail: prenatalne@rsm.org.pl
b. świadczenia w zakresie modułu badań prenatalnych skierowanych do kobiet do
35 roku życia: NZOZ GynCentrum - Oddział Kraków, ul. Józefa Mehoffera 10, 31322 Kraków.

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Koordynatora Projektu, oraz Zarządu
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”.

Cele i założenia projektu
§2
1. Celem ogólnym projektu jest: „Poprawa jakości życia dziecka niepełnosprawnego (min.
80% uczestników) poprzez zrealizowanie kompleksowego programu wsparcia w zakresie
wczesnej interwencji dla 60 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym
niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat oraz zapewnienie dostępu do badań prenatalnych
dla 180 kobiet spełniających kryteria określone w Regionalnym Programie
Zdrowotnym Samorządu Województwa Małopolskiego”.
2. Na wsparcie w ramach modułu Badanie prenatalne składa się :
• Wizyta konsultacyjna, w trakcie której następuje kwalifikacja do badania,
• Badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem
ciąży -wykonane zgodnie z zaleceniami PTG oraz Fundacji Medycyny Płodu
(Fetal Medicine Foundation - FMF),
• Badanie biochemiczne I trymestru ciąży,
• Komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu na
podstawie danych uzyskanych podczas badań przesiewowych I trymestru
ciąży,
• W II trymestrze ciąży (pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) wskazane jest
wykonanie badania biochemicznego (test potrójny – oznaczenie w osoczu
całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu),
• Pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży wykonanie badania ultrasonograficznego
zgodnie z rekomendacjami PTG/FM,
• Wizyta konsultacyjna – zalecenia dalszego postępowania.
W ramach wizyt konsultacyjnych zostaną omówione z pacjentką korzyści oraz ryzyka
związane z wykonaniem prenatalnych badań diagnostycznych (nieinwazyjnych
i inwazyjnych).
3. O ilości wizyt decyduje lekarz ginekolog-położnik w zależności od potrzeb danej
pacjentki. Wyniki badań zostaną udostępnione Uczestniczce Projektu w sposób
uzgodniony przez nią z Wykonawcą badań prenatalnych (osobisty odbiór/udostępnienie
drogą elektroniczną).
4.W przypadku identyfikacji, w ramach przesiewowych badań prenatalnych, ryzyka
wystąpienia wady rozwojowej płodu, Pacjentka jest kierowana do dalszej diagnostyki
w ramach inwazyjnych badań prenatalnych (badań rozstrzygających). Działania te
następujące po badaniach przesiewowych są wykonywane w ramach finansowania NFZ.
5. Świadczenia Programu w zakresie badań prenatalnych będą przeprowadzane
w pomieszczeniach spełniających wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy dla
jednostek ochrony zdrowia.

6. Za korzystanie ze wsparcia w ramach Projektu Uczestniczka nie ponosi żadnych
kosztów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunki uczestnictwa w projekcie
§3
1. Grupę docelową Projektu w ramach Modułu Badania prenatalne stanowi 180 kobiet
ciężarnych. Kandydatka powinna spełniać następujące warunki:
• mieszka w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub
krakowskiego (z wyłączeniem miasta Kraków);
• nie ukończyła 35 roku życia1;
• wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży;
• nie spełnia kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego
z NFZ.
2. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest, złożona w terminie, w formie
pisemnej, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 5, kompletnie wypełniona karta
zgłoszeniowa (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami, do których należy:
• oświadczenie o wieku ciąży oraz braku spełnienia warunków kwalifikujących do
badań prenatalnych finansowanych z NFZ (załącznik nr 2 do Regulaminu). Wykonawca
badań prenatalnych podczas I wizyty konsultacyjnej, na podstawie karty ciąży, która
stanowić będzie część dokumentacji medycznej, weryfikuje podany wiek ciąży.
• Oświadczenie Uczestniczki Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik
nr 3 do Regulaminu).
3. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
się do udziału w Projekcie. Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie danych
(status Kandydatki do Projektu) zawartych w ww. dokumentach. Stąd muszą być one
aktualne na dzień ich złożenia, jak również na dzień wybranego terminu zaplanowanego
wsparcia.
4. W przypadku zmiany warunków skutkujących spełnieniem kryteriów kwalifikacji do
programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ uczestniczka zostanie wyłączona
z Projektu.
5. Kandydatka zakwalifikowana do udziału w projekcie zobowiązana jest do podpisania
„Deklaracji udziału w projekcie” (załącznik nr 4 do Regulaminu) podczas I wizyty
konsultacyjnej.
6. Dokumenty dostępne są w Biurze Projektu, w miejscu wykonywania badań
prenatalnych oraz na stronie internetowej projektu: www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl
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wyłącznie kobiety, które kończąc cykl wsparcia – będąc w 24 tygodniu ciąży (ostatnia wizyta konsultacyjna) nie
ukończyły 35 roku życia

Zasady rekrutacji uczestników Projektu
§4
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc,
począwszy od czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że zgłoszeń można dokonywać do
stycznia 2022 r, tak aby ostatnia forma wsparcia w projekcie odbyła się do 31 marca
2022 r.
2. Nabór i wybór uczestników dokonywany jest w oparciu o złożone dokumenty
rekrutacyjne, o których mowa w § 3 ust. 2. Warunkiem rozpatrzenia dokumentów
rekrutacyjnych jest ich prawidłowe wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do miejsca
naboru w sposób określony w ust. 5.
3. Wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, należy wypełnić elektronicznie lub
odręcznie drukowanymi literami w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W
przypadku pól niedotyczących Kandydatki należy wpisać „nie dotyczy”. Wszystkie
dokumenty muszą być podpisane przez Kandydata wraz z podaniem daty sporządzenia
dokumentu. W przypadku kobiet niezamężnych poniżej 18 roku życia wymagany jest
dodatkowo podpis opiekuna prawnego.
4. Dokumenty złożone przez Kandydatki nie podlegają zwrotowi.
5. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 3 ust. 2 można złożyć na trzy sposoby:
• osobiście w wersji papierowej w Biurze projektu – od poniedziałku do piątku w godz.
8-16. Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
• pocztą tradycyjną z dopiskiem „bezpłatne badania prenatalne”, za datę złożenia
uznaje się datę wpływu ww. dokumentacji do Biura projektu;
• drogą mailową na prenatalne@rsm.org.pl– dotyczy skanów podpisanych
dokumentów, oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu I wizyty konsultacyjnej
(do Wykonawcy badań prenatalnych).
6. Prowadzone będzie zestawienie kandydatek, które zgłosiły się do Projektu (imię,
nazwisko, forma zgłoszenia, data zgłoszenia-data wpływu kompletnych dokumentów)
7. Kandydatka ma możliwość złożenia uzupełnień w dokumentacji zgłoszeniowej
w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Kandydatki w formie mailowej
lub telefonicznej. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie
traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie.
8. O zakwalifikowaniu się Kandydatki do udziału w projekcie decydują
a. kryteria formalne – sprawdzenie poprawności i kompletności wypełnienia dokumentów
rekrutacyjnych zgodnie z § 3 ust. 2;
b. kryteria dostępu, tj. na podstawie złożonych dokumentów sprawdzenie spełnienie przez
Kandydatkę kryteriów grupy docelowej określonej w § 3 ust. 1;
c. kryterium kolejności zgłoszeń - zgodnie z ust. 6;
9. Osoby spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu trafią na LISTĘ REKRUTACYJNĄ
– w kolejności wg kryterium kolejności zgłoszeń. Aby nie doprowadzić do sytuacji
wykluczenia z udziału w projekcie ze względu na przekroczenie wieku ciąży (14 tygodni
ciąży), wiek ciąży w pierwszej kolejności decyduje o miejscu na liście. Wykonawca badań

prenatalnych podczas I wizyty konsultacyjnej sprawdza wiek ciąży na podstawie karty
ciąży.
10. W przypadku przekroczenia zakładanej liczby uczestników na dany termin wsparcia
stworzona zostanie lista rezerwowa.
11. O przyjęciu do projektu Kandydatki zostaną poinformowane drogą
telefoniczną/mailową/osobistą. W przypadku braku kontaktu z Kandydatką zakwalifikowaną
(podejmie się dwie próby kontaktu) lub ewentualnie zgłoszoną do udziału w projekcie
zostanie zaproszona kolejna osoba z listy rezerwowej. Za ustalenie terminu wizyty
odpowiedzialny jest Wykonawca badań prenatalnych, który w terminie do 3 dni roboczych
od daty powiadomienia Kandydatki o przyjęciu do projektu,
kontaktuje się z nią
telefonicznie.
12. Osoby zakwalifikowane na dany termin wsparcia podpisują Deklarację Udziału
w projekcie (załącznik nr 4 do Regulaminu). Podpisanie deklaracji może nastąpić
najpóźniej w dniu pierwszego wsparcia tj. wizyty konsultacyjnej, o której mowa w §2 ust. 2.
Niepodpisanie deklaracji skutkuje skreśleniem z listy Uczestników projektu.
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. Podczas rekrutacji i w trakcie realizacji Projektu obowiązuje zasada dobrowolności
uczestnictwa w Projekcie. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasad równości szans
i niedyskryminacji.
Uprawnienia i obowiązki Uczestniczek
§5
1. Uczestniczka projektu ma prawo do:
• bezpłatnego udziału w oferowanym w ramach projektu wsparciu,
• uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie przebiegu oraz wyniku
badania,
• zmiany terminu wsparcia o ile będą wolne miejsca i o ile pozwala na to wiek ciąży,
• rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności w przypadku,
gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów wynikających z:
a) działania siły wyższej (poprzez siłę wyższą należy rozumieć: wypadek
drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagłą chorobę, nagłą hospitalizację, pożar
oraz wszystkie inne okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych,
których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie
przełożenie na sytuację stron),
b) ważnych przyczyn osobistych (losowych),
c) przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze
wsparcia przewidzianego w Projekcie;
Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnej oświadczenia
o przyczynie rezygnacji i/lub przedłożenia innego dokumentu w przypadku braku

możliwości dostarczenia oświadczenia, w terminie do 3 dni roboczych od momentu
zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie.
• zgłaszania do Koordynatora Projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu
realizacji projektu.
2. Obowiązki Uczestniczki projektu:
• złożenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w tym podpisanie stosownych
oświadczeń,
• punktualne stawianie się na zaplanowane wsparcie (usługi zdrowotne).
W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie Uczestniczka
niezwłocznie informuje Wykonawcę badań prenatalnych rezygnacji z wizyty
w danym terminie,
• przedstawienie do wglądu Wykonawcy badań prenatalnych dowodu tożsamości
i karty ciąży,
• wypełnianie Karty potwierdzającej udział we wsparciu (Załącznik nr 5 do
Regulaminu), ankiety oceniającej wsparcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu) oraz
innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji
projektu,
• udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu,
• bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo
w Projekcie,
• przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego oraz postanowień
niniejszego Regulaminu,
• śledzenia na bieżąco strony internetowej Projektu w celu zapoznania się z ważnymi
informacjami oraz terminami związanymi z przewidzianymi w ramach Projektu
formami wsparcia.
3. Prawa i obowiązki Uczestniczki Projektu wynikające z niniejszego Regulaminu nie
mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.

Postanowienia końcowe
§6
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
regulaminu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym
poinformuje na stronie internetowej.
3. Załączniki do niniejszego regulaminu:
a. Załącznik 1: Karta zgłoszeniowa do udziału w Projekcie
b. Załącznik 2: Oświadczenie o wieku ciąży
c. Załącznik 3:Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
d. Załącznik 4: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
e: Załącznik 5: Karta potwierdzeń wizyt
f. Załącznik 6: Ankieta satysfakcji

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 r. i obowiązuje przez cały okres
realizacji Projektu.
5. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.
6. Informacje dodatkowe na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 574
180 389 oraz w Biurze Projektu. Informacje dotyczące zasad zapisu, wolnych terminów
badań prenatalnych udzielane będą przez Wykonawcę badań prenatalnych dla
zakwalifikowanych Uczestniczek projektu, którym udostępniony zostanie dedykowany
numer telefonu.

Zatwierdzam: ………………….

