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Regulamin udziału w projekcie pn.: „ Realizacja programu profilaktyki 

nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr 

POWR.05.01.00-00-0004/18-00/77/2018/762 realizowanym przez Wielkopolskie 

Centrum Onkologii wraz z partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców 

Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka, w ramach osi 

priorytetowej V. wsparcie dla obszaru zdrowia programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWR) 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. 

 

§1 Informacja o projekcie 

1. Projekt pt.: „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji 

społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00-0004/18-

00/77/2018/762, złożony w odpowiedzi na konkurs pn. ABCDE samokontroli znamion 

– Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry nr POWR.05.01.00-IP.05-00-

005/18 głoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, 

Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, realizowany jest przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu we 

współpracy z partnerami Projektu: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony 

Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka oraz placówkami podstawowej 

opieki zdrowotnej z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i 

zachodniopomorskiego.  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

3. Projekt realizowany jest od 01.01.2019 do 31.12.2021 na terenie województw: 

wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego. 
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4. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt.: „Realizacja 

programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie 

zachodnim”. 

 

§2 Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – projekt pt.: „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji 

społeczeństwa w makroregionie zachodnim”, nr POWR.05.01.00-00-0004/18-

00/77/2018/762, 

2. Beneficjent – Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań 

3. Partnerzy Projektu -   Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz 

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka. 

4. POZ – placówka podstawowej opieki zdrowotnej 

5. Uczestnik/czka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 

6. Biuro projektu – ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, Zakład Epidemiologii i Profilaktyki 

Nowotworów 

7. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

8. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia, departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§3 Zakres wsparcia 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 

 wzrost dzięki edukacji, w okresie realizacji programu, świadomości grupy docelowej 

na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion, 

 podniesienie poprzez edukację w okresie realizacji programu kwalifikacji (wiedzy i 

umiejętności) personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie 

diagnostyki, wykrywania nowotworów skóry, 
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 podniesienie kwalifikacji specjalistów w okresie realizacji programu w dziedzinie 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie programu i włączenie ich do 

aktywnej profilaktyki nowotworów skóry,  

 wzrost, poprzez edukację, wiedzy grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – 

Freidmana i Rigela w okresie realizacji programu,  

 zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej programu w 

okresie jego trwania w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry poprzez 

organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii,  

 wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) 

wśród grupy docelowej programu, w okresie jego realizacji, 

 zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie 

rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby 

wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu. 

 

§4 Kryteria udziału w projekcie 

1. W zakresie edukacji oraz badań przesiewowych dla grupy docelowej Pacjentów 

(GDP):   

1.1 Program zdrowotny ma charakter otwarty. Jedynym kryterium włączenia do edukacji 

w Programie jest aktywność zawodowa osoby w wieku 15-64 lata lub starsze pod 

warunkiem że są nadal aktywne zawodowo. 

1.2 Do badania przesiewowego będą mogły przystąpić osoby wyrażające taką wolę.   

1.3 Do badań przesiewowych (dermatoskopii/videodermatoskopii) będą mogły przystąpić:  

a) osoby w wieku 50-64 lata lub starsze pod warunkiem że są nadal aktywne 

zawodowo,  

b) w przypadku jasnych zaleceń lekarza takie badanie przesiewowe będzie 

mogło być wykonane dla osób w wieku 15-49 lat.   
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1.4 Czynnikiem wykluczającym kwalifikację uczestnika do programu jest już 

zdiagnozowany nowotwór skóry.  

1.5. Osoba spełniająca kryteria włączenia do programu będzie mogła tylko raz 

skorzystać ze wsparcia w postaci badania przesiewowego.  

2. W zakresie edukacji dla grupy docelowej Personelu Medycznego (GDMED) w :   

2.1 Program w zakresie szkoleń i edukacji będzie skierowany do pracowników ochrony 

zdrowia objętych projektem (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej) oraz edukatorów zdrowotnych, zatrudnionych w jednostkach, 

które podpiszą umowę współpracy z realizatorem programu.  

2.2 Możliwe jest włączenie specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych (funkcję tę mogą pełnić również pielęgniarki, 

absolwenci adekwatnych studiów medycznych), dermatolodzy, onkolodzy. 

 

§5 Rekrutacja Uczestników Projektu 

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości płci, zasady 

niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością.  

2. Osoby, które chciałyby zgłosić poszczególne potrzeby związane z 

niepełnosprawnościami proszone są o kontakt z kadrą projektu w celu uzgodnienia 

dogodnych warunków udzielania wsparcia. 

3. W celu zapewnienia dogodnych warunków udzielania wsparcia zgłoszenia 

szczególnych potrzeb powinno nastąpić na 7 dni przed planowaną formą udzielenia 

wsparcia. 

4. W siedzibie Beneficjenta osoby z niepełnosprawnościami w celu skorzystania z 

badań profilaktycznych mogą korzystać ze wsparcia personelu projektu, po 

zgłoszeniu zapotrzebowania w punkcie informacyjnym. 



 

5 
 

5. W zakresie edukacji oraz badań przesiewowych dla grupy docelowej Pacjentów 

(GDP) - rekrutacja będzie otwarta i powszechna, co oznacza, że swój udział będzie 

mogła zgłosić każda osoba spełniająca kryteria programu.  

5.1. Rekrutacja Uczestników do projektu jest przeprowadzana przez lekarzy POZ i 

odbywa się w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Uczestnik 

może samodzielnie zgłosić się do POZ.  

5.2. Warunkiem udziału w Projekcie poza spełnieniem kryteriów, o których mowa 

w §4 jest złożenie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem lekarza 

POZ. 

5.3. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z 

zakwalifikowaniem do projektu. Decyzję o zakwalifikowaniu do Programu 

podejmuje lekarz. 

5.4. Formularze zgłoszeniowe są weryfikowane pod kątem spełnienia warunków 

udziału w projekcie przez Koordynatora projektu lub innego wyznaczonego 

pracownika Projektu. 

6. W zakresie edukacji dla grupy docelowej Personelu Medycznego (GDMED) - 

rekrutacja będzie otwarta i powszechna, co oznacza, że swój udział będzie mogła 

zgłosić każda osoba spełniająca kryteria programu.  

6.1.  Warunkiem udziału w Projekcie poza spełnieniem kryteriów, o których mowa 

w §4 jest złożenie formularza zgłoszeniowego. 

6.2. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z 

zakwalifikowaniem do projektu. Decyzję o zakwalifikowaniu do Programu 

podejmuje Kierownik Projektu lub inny wyznaczony przez niego pracownik 

Projektu. 

6.3. Formularze zgłoszeniowe są weryfikowane pod kątem spełnienia warunków 

udziału w projekcie przez Kierownik Projektu lub inny wyznaczony przez niego 

pracownik Projektu. 
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§6 Obowiązki uczestników Projektu 

Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

  aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia, 

przestrzegania niniejszego regulaminu, 

 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych – 

jeśli dotyczy), 

 wypełnianie wszelkich wymaganych dokumentów/ankiet związanych z realizowanymi 

w ramach projektu formami wsparcia, 

 przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników 

rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub 

szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości 

przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i 

wytycznych dotyczących Osi priorytetowej V. wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 

5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu oraz w siedzibie Partnerów i 

współpracujących placówek POZ. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Projektu. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszelkie decyzje związane z 

realizacją Projektu rozstrzygane są przez beneficjenta Projektu. 

5. Interpretacji Regulaminu udziału w Projekcie dokonuje Beneficjent w oparciu o 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy 

prawa Unii Europejskiej.  

6. Regulamin udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu.  


