Załącznik nr 1
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w szkoleniach organizowanych w ramach
projektu „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
organizowanego przez Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie – współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§1
Postanowienia ogólne
1. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, jest organizatorem
szkoleń w ramach Projektu pn. „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów głowy i szyi”, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr
POWR.05.01.00-00-0010/16-00/97/2017/290 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem
Zdrowia a Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034
Warszawa, zwanym dalej „Realizatorem Projektu”.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2019
4. Biuro projektu mieści się w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakładzie
Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, ul. Wawelska 15B, 02- 034 Warszawa.
§2
Cele projektu
Głównym celem szkoleń organizowanych w ramach projektu jest zdobycie nowej wiedzy w zakresie
profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, u 90 przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, mający bieżący kontakt z potencjalnymi
grupami o zwiększonym ryzyku rozwoju ryzyka nowotworów głowy i szyi, będącymi ostatecznymi adresatami
projektu opisanymi w §5 ust. 3
§3
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami Projektu, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w Projekcie oraz spełnią
poniższe kryteria:
a. zatrudnieni są w organizacjach pozarządowych, mieszczących się na terenie jednego z 5-ciu
województw: mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie
lub
b. zatrudnieni są w samorządowych jednostkach organizacyjnych, mieszczących się na terenie
jednego z 5-ciu województw: mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, warmińskomazurskie;
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c. mają bieżący kontakt z podopiecznymi z grupy ryzyka dla nowotworów głowy i szyi, o których
mowa w §5 ust. 3;
d. zostały/li dopuszczone/ni do kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na
podstawie odesłanego formularza nt. instytucji/osób oddelegowanych/potrzeb.
§4
Zakres wsparcia
1. Spotkania odbywać się będą w terminach wskazanych przez Organizatora.
I etap – szkolenie regionalne (1 termin dla przedstawicieli z danego województwa):
08.02.2019r. Rzeszów – dla woj. Podkarpackiego
13.02.2019r. Warszawa – dla woj. Mazowieckiego
22.02.2019r. Olsztyn – dla woj. Warmińsko-Mazurskiego
15.02.2019r. Kraków – dla woj. Małopolskiego
01.03.2019r. Katowice – dla woj. Śląskiego

II etap szkolenia – Ponadregionalne spotkanie – dla wszystkich uczestników I etapu:
W roku 2019 zostanie podany termin na stronie Organizatora www.nietracglowy.coi.pl.
2. Łącznie w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 90 osób:
a. 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych z każdego z województw objętych projektem;
b. 12 przedstawicieli samorządowych jednostek organizacyjnych z każdego z województw
objętych projektem;
3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów ze względu na zmiany w umowie o dofinansowanie;
zmiany aktów prawnych dotyczących realizacji przedmiotowego zakresu szkoleń.
4. Przystępując do projektu uczestnik zobowiązuje się wziąć udział w dwóch etapach szkolenia tj.
szkolenie regionalne i spotkanie Ponadregionalne. Rezygnacja w trakcie szkolenia skutkować może
koniecznością zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów.
5. W dalszym etapie realizacji projektu, uczestnicy szkoleń zobowiązują się do współpracy z Centrum
Onkologii w celu uruchomienia oddolnych mechanizmów profilaktyki NGiS. Procedury współpracy
zostaną wypracowane podczas szkoleń i spotkania Ponadregionalnego.

§5
Warunki rekrutacji (postępowanie kwalifikacyjne)
1. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans dla
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, Realizator Projektu podejmuje w
projekcie działania mające na celu stosowanie zasad niedyskryminacji i równości szans, w szczególności
w zakresie kwalifikowania na kursy osób, które są niedoreprezentowane wg płci.
2. Na kurs zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełniają warunki określone w §3 ust. 1, niniejszym
paragrafie i którzy zmieszczą się w limicie miejsc określonym w § 4 ust. 2.
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3. Priorytetowo podczas kwalifikacji traktowane będą osoby pracujące w organizacji pozarządowej lub
w samorządowej jednostce organizacyjnej, realizujące pracę środowiskową i/lub działania obejmujące
bezpośredni kontakt z ostatecznymi adresatami projektu tj. osoby:
a. w wieku 40-65 lat;
b. nadużywające alkoholu;
c. palące papierosy;
d. podejmujące ryzykowne zachowania seksualne.
4. W przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc określonych w §4 ust. 2, o przyjęciu
na kurs decydować będą następujące kryteria według kolejności:
a.
b.
c.
d.
e.

realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej;
bezpośrednia praca z adresatami opisanymi w §5 ust. 3
realizacja kampanii społecznych;
organizacje zatrudniające osoby niepełnosprawne;
kolejność zgłoszeń.

5. Warunkiem przystąpienia kandydatów do kwalifikacji jest odesłanie formularza zgłoszeniowego oraz
oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres
e-mail: katarzyna.wnuk@coi.pl
6. Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie drogą
e-mailową bądź telefonicznie.
7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w Projekcie, gdy liczba chętnych
przekroczy 90 osób.
§6
Rezygnacja ze szkolenia
1.

W przypadku rezygnacji z kursu, uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora w terminie nie
później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ważnych okolicznościach, które
uniemożliwiają udział w szkoleniu. W przypadku niedopełnienia zobowiązania, Organizator ma prawo
żądać zwrotów kosztu.
§ 7.
Postanowienia końcowe

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.
2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz zmian w umowie o dofinansowanie Projektu, tj. w umowie nr
POWR.05.01.00-00-0010/16-00/97/2017/290 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.

3.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta w oparciu
o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
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