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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 ZADANIE: EDUKACJA KADR MEDYCZNYCH ORAZ BRANŻY BEAUTY I 
REHABILITANÓW 

w ramach projektu  „Zdrowy promyk. Projekt dla wdrożenia Programu profilaktyki 
nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców 

województwa łódzkiego.” 
Nr projektu: RPLD.10.03.02-10-0004/20 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: „Zdrowy promyk. Projekt dla wdrożenia 
Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców 
województwa łódzkiego.”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 
Priorytet X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie 
zdrowia,  Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, 
Zadania: Edukacja kadr medycznych oraz branży beauty i rehabilitantów. 
2. Regulamin zawiera: postanowienia ogólne, kryteria uczestnictwa, zasady rekrutacji, zasady organizacji wsparcia, obowiązki 
i uprawnienia Uczestników Projektu, obowiązki i uprawnienia Beneficjenta Projektu, zasady rezygnacji z udziału w Projekcie, 
zasady monitoringu odnoszące się do Projektu, postanowienia końcowe. 
3. Wyjaśnienie pojęć [słowniczek]: 

1) Beneficjent Projektu - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka REGON 750081271, NIP 8351328753 
2) Instytucja Zarządzająca [IZ] – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą 
w Łodzi Al. Piłsudskiego 8; 90-051 Łódź. 
3) Biuro Projektu – biuro prowadzone przez Beneficjenta. 

• dane adresowe: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka,  

4) Grupa docelowa [GD] - osoby, do których kierowane jest wsparcie w ramach Projektu. 
5) Kandydat/kandydatka - osoba, która złożyła wypełnioną Ankietę kwalifikującą do udziału w projekcie w 
obowiązującym okresie naboru.  
6) Okres realizacji Projektu – od 01.06.2021r. do 31.05.2023r. 
7) Projekt – Projekt pn. „Zdrowy promyk. Projekt dla wdrożenia Programu profilaktyki nowotworów skóry ze 
szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego.” numer projektu: 
RPLD.10.03.02-10-0004/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 [RPO WŁ],  
8) Uczestnik/Uczestniczka Projektu [UP] - osoba spełniająca wymogi formalne uprawniające do udziału w Projekcie 
tj.: przedstawiciele POZ, w szczególności lekarze, pracownicy branży beauty, rehabilitanci – osoby zamieszkujące/ 
pracujące na terenie województwa łódzkiego    

4. Celem głównym Projektu jest: 
Wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach 
dermatologicznych w tym zakresie 850 mieszkańców województwa łódzkiego w terminie 1.6.2021- 31.5.2023r poprzez 
realizacje zaplanowanego w ramach projektu kompleksowego wsparcia wdrażającego program profilaktyki nowotworów 
skóry dla osób w wieku 18-64 lata.  
5. Projekt przyczyni się do: 
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- zwiększenia dostępności do badań dermatologicznych w województwie łódzkim dzięki zapewnieniu bezpłatnych konsultacji 
dermatologicznych w ramach projektu dla osób w wieku aktywności zawodowej 
- wzrostu świadomości mieszkańców  województwa łódzkiego na temat samobadania skóry i eliminowania czynników ryzyka 
zachorowalności na nowotwory skóry przez kampanię świadomościową i warsztaty edukacyjne skierowane do populacji 
województwa łódzkiego, w szczególności osób 40+ 
- podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie diagnostyki nowotworów skóry przez szkolenia 
- poprawy skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie przez personel medyczny, branżę beauty i 
rehabilitantów przez szkolenia  
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
7. Na każdym etapie realizacji Projektu zostaną uwzględnione: 

1) Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn; 
2) Treści promujące nie powielanie stereotypów i etykietowanie. 
3) Zasada zrównoważonego rozwoju. 

8. Projekt realizowany zgodnie z Regulaminem konkursu.  
9. Informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są w siedzibie Biura Projektu: SPZOZ Szpital św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka  
 
 

§ 2 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie  

 
W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 54 osoby, które spełniają następujące kryteria formalne: 

• 24 osoby - lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, funkcjonującej na terenie województwa łódzkiego, 
realizujących edukację zdrowotną w populacji aktywnych zawodowo mieszkańców; deklarujących 
współpracę w zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka 
złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego 

• 30 osób -przedstawiciele Podstawowej Opieki Zdrowotnej, rehabilitanci, pracownicy branży beauty, 
deklarujących współpracę w zakresie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem 
czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego 

Liczba lekarzy i pozostałych uczestników wsparcia może ulec zmianie w sytuacji, gdy zostaną takie zmiany 
podyktowane zapotrzebowaniem i będzie zgoda IZ.  

 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji uczestników na badania znamion w ramach projektu 

 
1. Prowadzona będzie rekrutacja zewnętrzna, otwarta na podstawie ankiety kwalifikującej do udziału w projekcie 
2. Ankietę kwalifikującą należy złożyć do biura projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 (budynek administracji, I piętro) -  osobiście lub przez pełnomocnika lub przesłać 
poczta lub przesłać e- mailowo na adres ue@szpitalrawa.pl, projekty@szpitalrawa.pl - decyduje data wpływu do 
biura. Ankieta jest dostępna w biurze projektu i na stornie www szpitala w zakładce Projekty UE – Projekt „Zdrowy 
promyk. Projekt dla wdrożenia Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka 
złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego.”   

3.  Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu. 
4.  Beneficjent prowadzi rekrutację zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i 

mężczyzn m.in. poprzez: treści promujące niepowielanie stereotypów; stosowanie równościowych kryteriów 
rekrutacji; dostosowanie strony www poprzez funkcję dla NIEDOWIDZĄCYCH; przygotowanie materiałów 
informacyjnych nie powielających stereotypów w tym dotyczących płci. 

5.  Na komplet dokumentów niezbędnych do kwalifikacji udziału w projekcie  składają się: 
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• Ankieta kwalifikująca do udziału w projekcie; 
 

Na podstawie złożonych dokumentów osoby kwalifikuje się do udziału w projekcie. O wyniku kwalifikacji 
kandydaci zostają poinformowani telefonicznie lub osobiście lub drogą elektroniczną.  
Szkolenie może odbyć się przy zgłoszeniu co najmniej 5 kandydatów, przy czym w uzasadnionych sytuacjach 
szkolenie może być przeprowadzone, gdy jest mniej chętnych.  
W przypadku małego zainteresowania projektem zostaną wdrożone czynności promocyjne i informacyjne o większej 
skuteczności.  
 

 
§ 4 

Zadania realizowane w projekcie 
Regulamin dotyczy tylko zadania 2.  

1. W ramach Projektu  zostanie zrealizowanych 5 zadań: 
Zadanie 1. Kampania świadomościowa 
Prowadzenie krajowych oraz lokalnych kampanii medialnych za pomocą środków masowego przekazu 
podnoszących świadomość społeczną w zakresie profilaktyki nowotworów skóry.  Dobór środków przekazu: 
internet, prasa, radio pozwoli objąć działaniami świadomościowymi osoby szczególnie narażone na zachorowania, 
np. zatrudnionych w rolnictwie i budownictwie, osoby starsze, czy osoby przebywające w miejscach 
nasłonecznionych (m.in. kąpieliska, baseny, parki). Uruchomienie profilu w mediach społecznościowych, informacja 
w prasie, radiu i innych mediach lokalnych, przygotowanie materiałów edukacyjnych. Dotarcie z informacją o 
programie do podmiotów z obszaru realizacji projektu, w których wykonywana jest praca z ekspozycją na słońce. 
Zadanie 2. Edukacja kadr medycznych i branży beauty oraz rehabilitantów 
Organizacja szkoleń/warsztatów skierowanych zwłaszcza do przedstawicieli placówek POZ, w szczególności lekarzy 
funkcjonujących na terenie woj. łódzkiego, realizujących edukację zdrowotną w populacji aktywnych zawodowo 

mieszkańców. Szkolenia pracowników branży beauty i rehabilitantów będą podnosiły czujność 
onkologiczną i sprzyjały zapewnieniu trwałości efektów programu. Szkolenia swoim zakresem 
merytorycznym będą obejmować: dla lekarzy- kursy/ szkolenia dermatoskopowe w zależności od 
potrzeb, od podstawowego do zaawansowanego; dla lekarzy oraz pozostałego personelu- szkolenia na 
temat ryzyka występowania nowotworów skóry i profilaktyki tego rodzaju chorób onkologicznych. 
Zadanie 3. Warsztaty edukacyjne 
Skierowane zwłaszcza do osób w wieku 40-64 lata, które stwierdzą u siebie potrzebę badania skóry. Osoba 
prowadząca warsztat udzieli konsultacji i porady edukacyjnej. W ramach porady wyjaśni negatywne skutki opalania 
i korzystania ze sztucznego promieniowania UV- solarium, wskaże sposoby zmniejszenia ryzyka zachorowania, 
udzieli szczegółowego instruktażu samobadania skóry.  
Zadanie 4. Badanie lekarskie POZ 
Badanie będzie obejmowało oglądanie skóry całego ciała z uwzględnieniem okolić trudno dostępnych (głowa, stopy, 
przestrzenie międzypalcowe, błony śluzowe). W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian skórnych, pacjent 
skierowany zostanie na konsultację dermatologiczna wraz z badaniem dermatoskopowym. Lekarz POZ, internista, 
lekarz rodzinny, informując pacjenta o możliwości udziału w programie, wystawi mu „Zalecenie udziału w 
programie” i skieruje do beneficjenta realizującego program.  
Zadanie 5. Konsultacja dermatologiczna wraz z badaniem dermatoskopowym 
Badanie wideo/dermatoskopowe będzie obejmowało zbadanie wszystkich znamion. Lekarz gromadzi 
dokumentacje kliniczną- opis, pomiary, fotodokumentacja. Uzupełni „Kartę badania profilaktycznego” oraz 
„Informację dla lekarza rodzinnego” przekazaną pacjentowi. W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian 
skórnych, w tym nowotworowych , skieruje pacjenta do dalszego leczenia.  
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2. Terminy realizacji zadań projektowych przewiduje się na okres realizacji projektu, czyli od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 
2023 roku. 
a) Uczestnicy Projektu będą na bieżąco informowani o zmianach związanych z realizacją projektu - w Biurze projektu lub przez 
kontakt z uczestnikiem projektu; 
b) zmiany w terminach realizacji działań będą, również uaktualniane w harmonogramie umieszczonym na stronie www 
projektu.  
 

§ 5 
Obowiązki i uprawnienia Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

• wypełniania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Projekcie zawartych w niniejszym Regulaminie; 

•  uczestnictwa we wsparciu przewidzianym dla Uczestnika w Projekcie; 

•  wskazania przyczyn nieobecności  

• wypełniania dokumentów niezbędnych do realizacji zaplanowanego wsparcia;  

• współpracy z Beneficjentem - dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu  

• prowadzenie działań świadomościowych wśród mieszkańców województwa łódzkiego 

• w przypadku lekarzy POZ, przeprowadzenie badania – oglądanie całego ciała, ocena zmian, ewentualna kwalifikacja 
do dalszego wsparcia (do onkologa) pacjentów z terenu województwa łódzkiego – tylko osoby w wieku 18 – 39 lat 

• przestrzegania zasad współżycia społecznego; 
2. Osoba uczestnicząca w Projekcie może go opuścić w przypadku powstania usprawiedliwionych ważnych powodów 
osobistych lub zdrowotnych. 
3. Usprawiedliwione ważne powody, o których mowa w ust. 2 niniejszego § to te, które wynikają z przyczyn osobistych lub 
zdrowotnych, lub powstały na skutek działania siły wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika/Uczestniczkę w momencie 
rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

§ 6 
Obowiązki i uprawnienia Beneficjenta Projektu 

 Beneficjent Projektu zobowiązuje się do: 

• wyznaczania terminu szkolenia w czasie najbardziej odpowiadającym uczestnikowi, przy czym termin ten 
uwzględnia harmonogram przewidziany do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu; 

• udzielania pomocy zwłaszcza w zakresie wypełniania i dostarczania dokumentów przez Uczestników Projektu  na 
każdym etapie realizacji Projektu; 

• sprawowania nadzoru nad realizacją Projektu i monitorowania prawidłowości jego przebiegu; 

• przekazywania uczestnikom projektu wszystkich informacji na każdą prośbę uczestnika; 

• wskazania miejsca realizacji wsparcia; 

•  prowadzenia kampanii świadomościowej przez środki przekazu takie jak: internet, prasa, radio; 
 

 
§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie/zakończenia udziału w Projekcie 
1. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu 
się do udziału w Projekcie,  - o rezygnacji powiadamia pisemnie Beneficjenta Projektu. 
2. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba spełniająca warunki udziału w Projekcie na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
3. Uczestnik Projektu  może opuścić projekt/zakończyć udział w Projekcie jeśli powstały usprawiedliwione ważne powody 
osobiste lub zdrowotne  - o czym mowa w niniejszym Regulaminie. 

 
 

§ 8 
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Zasady monitoringu Projektu 
1. Osoby uczestniczące w Projekcie zobowiązane są: 

• Do Wypełnienia wszystkich dokumentów potrzebnych do udziału w projekcie; 

• Do potwierdzenia udziału w szkoleniach podpisem na liście obecności;  

• do zgłaszania aktualizacji danych kontaktowych: nazwisko, imię, ulica, numer domu, nr lokalu, miejscowość, 
kod pocztowy, województwo, powiat, numery telefonów, adres poczty elektronicznej - w okresie realizacji 
Projektu; 
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Postanowienia końcowe 
1. Regulamin został opracowany i zatwierdzony jako obowiązujący przez Beneficjenta Projektu. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Beneficjenta Projektu w oparciu o wytyczne dotyczące realizacji 
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obowiązujących 
przepisów prawa.  
3. Regulamin obowiązuje przez czas trwania Projektu. 
4. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie w zakresie dostosowania go do 
obowiązujących regulacji prawnych. 
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