REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Na straży „rodzić po ludzku”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Projekt jest realizowany przez Fundację Rodzić po Ludzku.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3. Nadzór nad realizacją projektu pełni Fundacja Rodzić po Ludzku.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2. Cel projektu
Celem głównym projektu jest poprawa opieki okołoporodowej w Polsce z udziałem lokalnych
aktywistek/-ów.

§ 3. Zasady rekrutacji
1. Projekt jest skierowany do osób działających w obszarze lub na rzecz opieki okołoporodowej,
a także zainteresowanych tematyką opieki okołoporodowej oraz działaniami rzeczniczymi
w tym obszarze.
2. Rekrutacja ma charakter otwarty.
3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego.
4. Termin zakończenia rekrutacji: 25 lutego 2019 r.
5. Formularz zgłoszeniowy wypełnia osoba, która będzie brał udział w działaniach i wydarzeniach
w ramach projektu.
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6. Do udziału w projekcie zostanie wybranych 20 osób, w tym maksymalnie dwie osoby z jednego
miasta/miejscowości, które będą brać udział w dalszych działaniach i wydarzeniach
projektowych.
7. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu większej liczby osób z jednego miasta, po
wcześniejszej akceptacji Fundacji.
8. Weryfikacja otrzymanych zgłoszeń do projektu następuje na podstawie określonych kryteriów:
a)

w projekcie udział biorą osoby działające w obszarze lub na rzecz opieki okołoporodowej,
a także zainteresowane tematyką opieki okołoporodowej oraz działaniami rzeczniczymi
w tym obszarze;

b)

osoba zainteresowana udziałem w projekcie deklaruje chęć prowadzenia lokalnych
działań rzeczniczych i podejmowania interwencji we współpracy z Fundacją na terenie
wybranej miejscowości/powiatu/województwa.

9. Rekrutacja do projektu będzie również uzależniona od wyboru szpitali do przeprowadzenia
interwencji. Założeniem projektu jest pozyskanie osób z różnych regionów, miast,
miejscowości, w szczególności z tych, gdzie Fundacja identyfikuje dużą potrzebę prowadzenia
działań rzeczniczych i interwencyjnych.
10. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby do projektu podejmuje Fundacja. Przy zakwalifikowaniu do
projektu będą brane pod uwagę kryteria zawarte w pkt. 8, 9 oraz data zgłoszenia.
11. Informację o zakwalifikowaniu do projektu uczestnik otrzyma drogą telefoniczną lub mailową.

§ 4. Obowiązki Fundacji
1. Koordynacja projektu.
2. Organizacja szkolenia, webinariów oraz spotkania podsumowującego.
3. Wsparcie merytoryczne uczestników projektu w opracowaniu lokalnej strategii działań
rzeczniczych.
4. Opracowanie i przekazanie uczestnikom raportów na temat opieki okołoporodowej
w szpitalach.
5. Udział przedstawicieli Fundacji w 5 spotkaniach lokalnych z decydentami organizowanych
przez uczestników projektu.

6. Zarządzanie przepływem informacji - utworzenie zamkniętej grupy na Facebooku oraz kontakt
mailowy i telefoniczny z uczestnikami projektu.
7. Ogólnopolska promocja medialna działań rzeczniczych podjętych przez uczestników projektu
we współpracy z Fundacją w tym organizowanych lokalnych spotkań z decydentami.
8. Wsparcie merytoryczne uczestników na każdym etapie projektu - opracowania lokalnych
strategii, organizacji lokalnych spotkań.

§ 5. Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba pełnoletnia, która wypełniła formularz zgłoszeniowy
i została zakwalifikowana do projektu przez Fundację oraz wzięła udział w organizowanym
przez nią webinarium organizacyjnym.
2. Uczestnik działa na rzecz Fundacji Rodzić po Ludzku, a nie w jej imieniu.
3. Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się do wzięcia udziału w działaniach
projektu, do których należą:
a)

udział w szkoleniach i webinariach;

b)

opracowanie lokalnej strategii działań rzeczniczych w obszarze opieki okołoporodowej we
współpracy z Fundacją;

c)

zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi opiekę okołoporodową w Polsce;

d)

monitorowanie sytuacji w opiece okołoporodowej i realizację Standardu przez lokalny
szpital/szpitale we współpracy z Fundacją.

4. Uczestnik przystępujący do projektu może także:
a)

zorganizować lokalne spotkanie z udziałem decydentów, kobiet, mediów we współpracy
z Fundacją oraz opracować krótką relację ze spotkania do zamieszczenia na stronie
Fundacji;

b)

sygnalizować Fundacji sytuacje nadużyć w opiece okołoporodowej.

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a)

regularnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych;

b)

bieżącego informowania Fundacji o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział
w projekcie;

c)

wypełnienia ankiety związanej z realizacją projektu i monitoringiem jego rezultatów.

6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami przesłanymi drogą
elektroniczną i publikowanymi przez Fundację w zamkniętej grupie na Facebooku Aktywistki
„rodzić po ludzku”.

§ 6. Zwrot kosztów
1. Fundacja pokrywa koszty związane z organizacją webinariów, szkolenia, spotkania
podsumowującego w tym koszty noclegu, wyżywienia oraz dojazdu uczestników.
2. Osoby spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu (2 klasa) do wysokości
200 zł w obie strony. Zakupu biletów dokonuje uczestnik projektu, Fundacja dokonuje zwrotu
kosztu na podstawie „wniosku o zwrot kosztów dojazdu”. Osobom podróżującym prywatnym
samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości biletu na danej trasie.
3. Fundacja nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników w związku z organizacją
lokalnych spotkań z decydentami.

§ 7. Rezygnacja z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, które mogą
wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane
przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników projektu
w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią niniejszego Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których uczestnicy
projektu zostaną niezwłocznie poinformowani.

