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§ 1. Definicje

1. Projekt  –  Projekt  pn.  Program  Zdrowego  Kręgosłupa  –  Mysłowice,  Sosnowiec  realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Beneficjent/realizator –  Fundacja  „Unia  Bracka”  ul.  Kokota  172,  41-711  Ruda  Śląska,
NIP 954-13-02-823, REGON 270234496

3. Uczestnicy projektu – uczniowie mysłowickich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1,
Szkoły  Podstawowej  nr  2,  Szkoły  Podstawowej  nr  3,  Szkoły  Podstawowej  nr  9,
Szkoły  Podstawowej  nr  14,  Szkoły  Podstawowej  nr  15 oraz  Sportowej  Szkoły  Podstawowej,
a  także  uczniowie  sosnowieckich  szkół  podstawowych:  Szkoły  Podstawowej  nr  9,  Szkoły
Podstawowej nr 39 oraz Szkoły Podstawowej nr 46.

4. Biuro projektu –  siedziba  Fundacji  „Unia  Bracka”,  ul.  Kokota  172,  41  –  711 Ruda Śląska,
tel.  32  240  10  65,  e-mail:  fundacja@uniabracka.pl,  czynne  w  dni  robocze  w  godzinach
7:00 – 15:00.

§ 2. Informacje o projekcie

1. Beneficjent  realizuje  Projekt  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014–2020  dla  osi
priorytetowej:  IX Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2.  Dostępne i  efektywne usługi  społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

2. Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykrywalności wad postawy i deformacji kręgosłupa
u dzieci w wieku 7-15 lat oraz wdrożenie działań profilaktycznych z zakresu edukacji zachowań
ergonomicznych.

3. Dane osobowe pozyskane w procesie kwalifikacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji
Projektu,  w  szczególności  potwierdzenia  kwalifikowalności  wydatków,  udzielenia  wsparcia,
monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości  oraz  działań  informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020  (podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  stanowią  zapisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.).

4. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z Umową
nr UDA-RPSL.09.02.06-24-075C/17-00 podpisaną z Województwem Śląskim.
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§ 3. Przebieg i kryteria kwalifikacji do udziału w Projekcie

1. Do  udziału  w  Projekcie  mogą  zgłaszać  się  osoby,  które  uczęszczają  do  jednej  ze  szkół
podstawowych  określonych w §1,  a ich  wiek  mieści  się  w przedziale  7 –  15 lat   w okresie
udzielanego wsparcia.

2. W celu zgłoszenia udziału w Projekcie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do biura projektu
określonego w § 1 (lub wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczestnik Projektu) wypełnione
i podpisane dokumenty kwalifikacyjne, czyli:

• deklaracja przystąpienia do Projektu,
• zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

3. Dokumenty kwalifikacyjne dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta: www.uniabracka.pl,
a także w biurze projektu, określonym w §1 w wersji papierowej.

4. Przystąpienie do procesu kwalifikacji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

5. Proces kwalifikacji jest prowadzony w sposób ciągły do momentu osiągnięcia odpowiedniej grupy
uczestników, jednak nie dłużej niż do 30 października 2020 r.

6. Realizator zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników, aby możliwe było zrealizowanie
rezultatów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

7. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną
umieszczone na liście rezerwowej.

8. W przypadku wygenerowania dodatkowych środków finansowych i zgody Instytucji przyznającej
środki  do Projektu mogą być zakwalifikowani  uczestnicy ponad liczby  określone we wniosku
o dofinansowanie Projektu.

9. Badania  realizowane  są  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  ochrony  zdrowia,
w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta. Projekt przewiduje udzielanie usług
w oparciu o „Evidence Based Medicine”. 

§ 4. Zakres i etapy programu

1. Programem objęci są uczniowie klas I-VIII w wieku 7-15 lat uczęszczający do szkół wykazanych
w §1 na terenie miasta Mysłowice i Sosnowiec.

2. Program  przewiduje  objęcie  usługami  zdrowotnymi  3  396  osób  w  wieku  7  –  15  lat
z  tym  zastrzeżeniem,  iż  ostateczna  liczba  osób  objętych  usługami  zdrowotnymi  może  ulec
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zmianie  w  przypadku modyfikacji wniosku  o  dofinansowanie  Projektu  i/lub  umowy
o dofinansowanie Projektu. 

3. Etapy programu:

MODUŁ  I:  Badania  profilaktyczne  –  realizowane  na  terenie  Szkoły  Podstawowej
przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i wykonany raz w danym roku szkolnym u każdego
dziecka. W skład modułu wchodzą pomiar wzrostu i wagi, badanie pionu, badanie za pomocą
Skoliometru  Bunnella  (umożliwia  wykrycie  skoliozy)  oraz  badanie  za  pomocą  Inklinometru
cyfrowego  (umożliwia  diagnozę  kifozy  piersiowej  lub  lordozy  lędźwiowej).  Po  zakończonym
badaniu rodzic otrzyma jego wynik, w którym znajdzie się informacja o ewentualnej potrzebie
konsultacji  lekarskiej.  Jeżeli  pielęgniarka  nie  wykryje  u  dziecka  nieprawidłowości  zostanie
ono przebadane ponownie w kolejnym roku. 
MODUŁ II:  Konsultacje  lekarskie – w przypadku podejrzenia  deformacji  kręgosłupa lub wady
postawy  dziecko  kierowane  będzie  na  konsultację  do  lekarza  specjalisty  (lekarz  ortopeda
lub rehabilitacji  medycznej).  Jeżeli  lekarz  utrzyma podejrzenie  deformacji  kręgosłupa dziecko
zostanie  skierowane  na  zdjęcie  RTG,  a  następnie  na  ponowną  konsultację  lekarską.
W  przypadku  stwierdzenia  wady  postawy  lub  deformacji  kręgosłupa  lekarz  wypisze  dalsze
zalecenia. Na tym etapie dziecko kończy swój udział w programie. Jeżeli po konsultacji lekarz
nie  stwierdzi  nieprawidłowości  dziecko  zostanie  w  kolejnym  roku  ponownie  zbadane
przez  pielęgniarkę  szkolną.  Lekarz  przyjmował  będzie  w  jednej  z  Przychodni  Brackich
zlokalizowanych na terenie miasta, w którym mieści się szkoła. Na konsultację przychodzi rodzic
wraz z dzieckiem po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
MODUŁ III: Edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka – edukacja skierowana
jest  do  dzieci,  rodziców  i  nauczycieli.  Realizowana  będzie  na  terenie  Szkoły  Podstawowej
przez fizjoterapeutę, który przybliży uczestnikom szkolenia zasady, jakich należy przestrzegać
w codziennym życiu,  by zapobiec  wadom postawy.  Ponadto w ramach projektu przeszkoleni
zostaną  lekarze,  fizjoterapeuci  oraz  pielęgniarki  i/lub  higienistki  szkolne,  które  następnie
wykonywać będą przesiewowe badania u dzieci.

§ 5. Uprawnienia i obowiązki Uczestników projektu

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

• bezpłatnych usług realizowanych w ramach zadań Projektu,
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• uzyskania rzetelnej  informacji  o zasadach udziału w Projekcie,  przebiegu oraz wyniku
badania,

• zgłaszania do biura projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji Projektu.

2. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest podpisana przez rodzica/ opiekuna prawnego zgoda
na udział w projekcie oraz deklaracja przystąpienia do projektu.

3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązuje się:

• do dbania o to,  by dziecko pozostające pod jego opieką wzięło  udział  we wszystkich
przeznaczonych dla niego formach wsparcia,

• do pisemnego uzasadnienia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

4. Każdy  Uczestnik  projektu  zobowiązany  jest  do  złożenia  dokumentów  do  Projektu,
wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów kwalifikacyjnych do Projektu a także
wypełnienia  ankiet  oceniających  oraz  innych  dokumentów  służących  bezpośrednio
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.

§ 6. Zasady monitoringu i kontroli

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

2. Realizator  projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji  zmiany wytycznych
lub dokumentów projektowych.

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Zarząd Fundacji
„Unia Bracka”.

4. Nadzór  nad realizacją  Projektu,  a także rozstrzyganie  spraw nieuregulowanych  w niniejszym
Regulaminie należy do Zarządu Fundacji „Unia Bracka”.


