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Regulamin Projektu 

„Edukacja promocja i profilaktyka w kierunku przeciwdziałania nadwadze, otyłości i 
cukrzycy wśród mieszkańców Gminy Zbąszyń” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

I. Informacje organizacyjne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Edukacja 
promocja i profilaktyka w kierunku przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy 
wśród mieszkańców Gminy Zbąszyń” realizowanego na terenie Gminy Zbąszyń, 
współfinansowanego z dotacji (nr umowy: RSGG.526.1.11.2019 z dnia 12 lutego 2019 
roku) w ramach zadania 2 „Ochrona i Promocja Zdrowia” otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2019 roku, dotyczącego wspierania, zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe, zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.222.2018 Burmistrza Zbąszynia z 
dnia 14 grudnia 2018 roku.  

2. Realizatorem Projektu jest „Fundacja Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska”, z siedzibą: 
64-360 Zbąszyń, ul. Na Kępie 3, zrejestrowaną  w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr 
Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000560070. Forma prawna: Fundacja, REGON: 
361613912, NIP: 7881998461. 

3. Projekt realizowany jest w okresie 10 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 grudnia 2019r. 
4. Biuro Projektu mieści się w miejscowości Zbąszyń, ul. Na Kępie 3 
5. Projekt obejmuje trzy wzajemnie uzupełniające się obszary działań: edukacji, promocji i 

profilaktyki w kierunku przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców 
Gminy Zbąszyń. 

6. Grupę docelową działań stanowić będą dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 7- 18 lat, 
oraz dorośli (zarówno kobiety jak i mężczyźni ) w wieku 45 – 65 lat 

7.  

II. Podstawowe pojęcia 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Fundację Ochrona Zdrowia, Opieka 
i Troska w Zbąszyniu. 

2) Kierowniku projektu – przedstawiciel Realizatora projektu wyznaczony do nadzoru i 
organizacji zadań projektu. 

3) Projekcie – należy przez to rozumieć działania realizowane w ramach zadania 
publiczne nr 2 pn. „Edukacja promocja i profilaktyka w kierunku przeciwdziałania 
nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców Gminy Zbąszyń.”, 
realizowanego zgodnie z umową nr RSGG.526.1.11.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. 
zawartą pomiędzy Fundacją Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska, a Gminą Zbąszyń i 
współfinansowanego przez Gminę Zbąszyń. 

4) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę, która w wyniku 
przeprowadzonej rekrutacji zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie i zostanie 
objęta przewidzianym zakresem wsparcia.  

5) Wykonawcy bezpłatnych badań – należy przez to rozumieć osobę o odpowiednich 
kwalifikacjach i uprawnieniach do świadczenia usług będących przedmiotem wsparcia 
w niniejszym projekcie. 

6) Miejsce wykonania badań – Regionalne Centrum Zdrowia w Zbąszyniu. 

 

 

 

 

 

 

  

§ 2 



2 
 

Rekrutacja do projektu. 

I. Informacje ogólne 

1. W trakcie rekrutacji stosowana będzie zasada równego dostępu i równego traktowania 
wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie, z poszanowaniem zasady 
dobrowolności i bezpłatności udzielonego wsparcia. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie, w ustalone wcześniej dni w okresie maj-czerwie 2019r. 
Będzie miała charakter otwarty. Jej celem będzie zrekrutowanie w sumie 40 Uczestników 
Projektu. 

3. Realizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu rekrutacji. 
4. Profil Uczestnika/czki Projektu: dzieci i  młodzież w przedziale wiekowym 7 -18 lat – 

profilaktyka w kierunku przeciwdziałania nadwadze i otyłości, oraz kobiety i mężczyźni w 
przedziale wiekowym 45 – 65 lat –profilaktyka w kierunku przeciwdziałania nadwadze, 
otyłości i cukrzycy 

5. Rekrutacja zostanie zawieszona gdy liczba zgłoszeń, które spełniają kryteria formalne 
osiągnie 120%UP (Uczestnik Projektu) - 100% Uczestników Projektu + 20 %, która później 
stanowić będzie listę rezerwową. 

6. Realizator Projektu stworzy listę rezerwową (w liczbie 3 osób, która uruchomiona zostanie 
w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych). 

7. Realizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w 
przypadku gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia. 

8. Dokumentem wymaganym od kandydatów na Uczestników/czek Projektu w procesie 
rekrutacji jest prawidłowo wypełniona Ankieta dla pacjentów uczestniczących w badaniach 
przesiewowych. 

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Uczestnika/czki Projektu: Grupa odbiorców wsparcia to 40 osób, które spełniają 
następujące warunki:  

a. Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 7 -18 lat – działania edukacyjne, 
promocyjne i profilaktyczne w kierunku zwalczania nadwagi i otyłości 

b. Dorośli (kobiety i mężczyźni) w przedziale wiekowym 45 – 64 lat – działania 
edukacyjne, promocyjne i profilaktyczne w kierunku zwalczania nadwagi, otyłości i 
cukrzycy, 

c. zamieszkują zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na obszarze gminy 
Zbąszyń, 

d. zapoznają się z niniejszym regulaminem oraz złożą prawidłowo wypełnioną Ankietę 
dla pacjentów uczestniczących w badaniach przesiewowych  - osobiście w 
siedzibie Biura Projektu. 

 
2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a. spełnienie wymogów formalnych, opisany w ust.1. 
b. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 

Kierownik projektu Agnieszka Żyła, lek.med. Tomasz Walkowiak, dr n.med. Andrzej 
Sieńko,. 

c. złożą dokumenty potwierdzające deklarację udziału w projekcie: 
i. Deklarację uczestnictwa; 
ii. Oświadczenie dobrowolne dotyczące wizerunku; 
iii. Oświadczenie zobowiązujące do zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji z 

nieuzasadnionych przyczyn  lub zbyt niskiej frekwencji; 
iv. Oświadczenie dotyczące danych osobowych i ich administrowania. 

3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 
O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Rekrutacja będzie realizowana w określone dni w miesiącach maj – czerwiec 2019 r. na 
terenie gminy Zbąszyń i/lub do czasu zrekrutowania 120% uczestników. 

2. Kandydaci/tki zobowiązani są do uczestnictwa w badaniach przesiewowych oraz do 
wypełnienia poprawnie i czytelnie Ankiety. 

3. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie: 
a. oceny formalnej: 

i. kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich 
wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów 
rekrutacyjnych), 

ii. kwalifikowalność do grupy docelowej. 
b. oceny merytorycznej (na podstawie Ankiety dla pacjentów kierowanych na 

badania), która będzie odbywać się na podstawie przyznanych punktów za każdą 
odpowiedź według Tabeli Punktacji,  

4. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów według zasad 
określonych w Regulaminie Rekrutacji. 

5. Zakończenie rekrutacji nastąpi w chwili, kiedy liczba zgłoszeń spełniających kryteria 
formalne osiągnie 120%UP (100% + 20%- która będzie później stanowić listę rezerwową). 

6. Lista rezerwowa (3 osób) uruchomiona zostanie w przypadku rezygnacji osób wcześniej 
zakwalifikowanych. 

7. Osoby uczestniczące w badaniach przesiewowych zobowiązane są potwierdzić spełnianie 
kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym  na wzorze 
dostarczonym przez Realizatora Projektu. 

8. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu 
Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, oświadczenia Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy 
docelowej. 

9. Proces rekrutacyjny zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu 
zostaną poinformowane drogą telefoniczną. 

 
§ 3 

Zakres wsparcia 
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje: 

a. badania przesiewowe dla 200 osób (100 dzieci i 100 dorosłych)  
b. konsultacje dietetyczne i zalecenia żywieniowe dla 20 dzieci/młodzieży; 
c. dodatkowe badania laboratoryjne dla 10 osób dorosłych uczestników projektu 
d.  dwie konsultacje diabetologiczne dla 20 osób dorosłych uczestników projektu; 
e. uzupełniające badania u specjalistów: kardiolog, okulista, chirurg wg wskazań 

diabetologa dla 15 uczestników projektu 
f. warsztaty edukacyjne z udziałem lekarza medycyny rodzinnej, dietetyka i podologa. 

 
§4 

Organizacja wsparcia 
1. Realizator przedstawi harmonogram bezpłatnych badań profilaktycznych mających na celu 

identyfikację czynników ryzyka nadwagi, otyłości i cukrzycy, które będą realizowane na 
terenie Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy o 
zmianach będą informowani na bieżąco. 

3. Własnoręcznym podpisem każdy uczestnik potwierdza obecność. 
 
 

§5 
Uprawienia Uczestnika Projektu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przejścia całej ścieżki wsparcia.  
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2. Punktualnego przybycia na badania oraz potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na 
liście obecności. 

3. Wypełniania ankiet i testów  związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego 
późniejszych rezultatów. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Realizatora Projektu o 
wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

 
§6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie zobowiązuje się on 

niezwłocznie dostarczyć do Realizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie 
(osobiście, mailem bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i 
następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 

3. W przypadku gdy Realizator Projektu uzna, iż rezygnacja z udziału w Projekcie nie jest 
zasadna, Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami dotychczas udzielonego 
wsparcia. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy 
Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu 
jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. Realizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czkę Projektu kosztami 
wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz z odpowiednim 
umotywowaniem. 

§7 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 
monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Realizatora, w tym ankiet 
dotyczących oceny i jego rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu:  

http://fundacjarcz-zbaszyn.pl/zadanie-publiczne-przeciwdzialanie-nadwadze-otylosci-i-
cukrzycy/  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
4. Realizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.  
5. Jego aktualna wersja znajdować się będzie na podstronie internetowej projektu. 

 

 

http://fundacjarcz-zbaszyn.pl/zadanie-publiczne-przeciwdzialanie-nadwadze-otylosci-i-cukrzycy/
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