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Załącznik do Uchwały Nr 136/2009
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 1 lipca 2009 r.

REGULAMIN
REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
”Edukacja przedporodowa – Szkoła Rodzenia”
§ 1.
1. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
2. Organizatorem projektu zwanego ”Edukacja przedporodowa – Szkoła Rodzenia” jest Powiat
Gołdapski, którego obsługą zajmuje się Starostwo Powiatowe w Gołdapi ul. Krótka 1,
19 – 500 Gołdap, tel. 87/615 44 44.
3. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – szkoleniowych w dwóch cyklach.
a) pierwszy cykl zostanie zorganizowany na przełomie lipca i sierpnia 2009 r. i będzie
obejmował:
– Zajęcia praktyczne – 14 godzin
– Zajęcia teoretyczne – 16 godzin
– Zajęcia na basenie – 2 godziny
– Wyjazd na oddział ginekologiczno – położniczy do pobliskiego szpitala – 3 godziny.
b) drugi cykl zostanie zorganizowany na przełomie października i listopada 2009 r. i będzie
obejmował:
– Zajęcia praktyczne – 14 godzin
– Zajęcia teoretyczne – 16 godzin
– Zajęcia na basenie – 2 godziny
– Wyjazd na oddział ginekologiczno – położniczy do pobliskiego szpitala – 3 godziny.
4. Całkowity czas trwania jednego cyklu nie powinien przekraczać 10 tygodni.
5. Projekt zakłada przeszkolenie po 10 kobiet w ciąży w ramach każdego cyklu, o których mowa
w ust. 3.
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§ 2.
Zgodnie z wymogami określonymi w projekcie uczestniczką projektu może być:
a) Kobieta, która w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie będzie po 20 tygodniu ciąży, której
predyspozycje pozwalają na udział w zajęciach,


kobieta pracująca lub bezrobotna,



kobieta zameldowana na terenie powiatu gołdapskiego,

b) Priorytetowo do projektu zostaną zakwalifikowane kobiety w pierwszej ciąży „pierwiastki”.
§ 3.
1. Rekrutacja kandydatek odbywać się będzie w dwóch terminach, w których zostanie
zakwalifikowanych po 10 kobiet.
2. Pierwszy termin rekrutacji ustala się na lipiec 2009 r. a drugi na wrzesień 2009 r.
3. Rekrutacja uczestniczek do projektu będzie trwał nie krócej niż 10 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości ogłoszenia o rekrutacji uczestników.
4. W przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie większej liczby kobiet niż przewidzianej
w projekcie, decydować będzie kolejność zgłoszeń tj. data wpływy karty zgłoszenia
do Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
5. Kobieta może zadeklarować udział w zajęciach z osobą towarzyszącą np.: mąż, siostra, itp.
§ 4.
1. Kandydat na uczestnika projektu musi dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA – stanowiącą
załącznik do niniejszego regulaminu, w której potwierdzi spełnienie wymogów określonych
w regulaminie.
2. Po zakwalifikowaniu się do projektu, uczestniczka zobowiązana jest dostarczyć we
wskazanym przez Starostwo terminie następujące dokumenty:
a) Zaświadczenie lekarskie o tym, że kandydatka jest po 20 tygodniu ciąży,
b) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Szkole Rodzenia,
c) Zaświadczenie dotyczące statusu pracowniczego kandydatki,
d) Kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu) lub zaświadczenie
o zameldowaniu na terenie powiatu Gołdapskiego,
3.

Druk wymieniony w § 4 pkt. 1 dostępny będzie na broszurkach informacyjnych, na stronie
www.powiatgoldap.pl, w poradniach ginekologiczno – położniczych powiatu gołdapskiego,
w ośrodkach pomocy społecznej oraz w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi.
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4.

Dokumenty, o którym mowa w § 4 pkt. 1 powinny zostać przekazane do Biura Projektu
osobiście, e-mailem na adres: inwestycje@powiatgoldap.home.pl, faksem na numer:
+ 48 87 615 44 45, pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Gołdapi ul. Krótka 1,
19 – 500 Gołdap.
§ 5.

1.

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji zostanie podane do publicznej wiadomości, na zasadzie
przekazania informacji do lokalnych mediów oraz umieszczenie na stronach internetowych
a także rozwieszenia plakatów oraz rozdysponowania ulotek informacyjnych.

2.

Rekrutacja uczestniczek do projektu będzie trwała nie krócej niż 10 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości ogłoszenia o rekrutacji uczestników.
§ 6.

1.

Rekrutacji uczestników dokona Specjalista projektu.

2.

Specjalista projektu na podstawie kryteriów zawartych w KARCIE ZGŁOSZENIA, daty
wpływu zgłoszenia oraz spełnienia wymogów § 2 sporządza listę rankingową kobiet
zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz ich osób towarzyszących.

3.

Z listy rankingowej sporządza się listę podstawową uczestniczek projektu oraz listę
rezerwową.

4.

Jeśli podczas realizacji projektu pojawi się możliwość zwiększenia liczby uczestników
projektu to uczestnikami będą kolejne kobiety (i osoby towarzyszące) z listy rezerwowej,

5.

Osoby, które ostatecznie będą zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną
powiadomione indywidualnie o miejscu i terminie rozpoczęcia szkolenia.

6.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane będą do wypełnienia
i dostarczenia pozostałych, innych dokumentów, o których poinformuje organizator oraz
których wzory będą dostępne w Biurze Projektu.
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