
 

 

„Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża” 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie 
,,Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża” 

 
Numer projektu: 

RPPD.07.02.01-20-0067/19 
  

§ 1 
Postanowienia ogólne 

  
1. Projekt jest realizowany przez Łomżyńskie Forum Samorządowe w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, 
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. – 28 lutego 2022 r. 
3. Projekt obejmował będzie dwa etapy: Edukacyjny oraz Terapeutyczny. Działania finansowane w 
ramach projektu nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest 
zagwarantowane ze środków publicznych.  
  

§ 2 
 Użyte w Regulaminie zapisy oznaczają 

  
Projekt - oznacza projekt pt. ,, Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża " 
Beneficjent Projektu – Łomżyńskie Forum Samorządowe 
Uczestnik – dziecko w wieku 5-14 lat które objęte zostanie usługami zdrowotnymi w projekcie lub 
rodzic/opiekun dziecka w wieku 5-6 lat lub dziecko z klas I, IV, VI, które objęte zostaną edukacją dot. 
profilaktyki wad postawy. 
RPO WP - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
Biuro Projektu -  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, e-mail: lfs.lomza@gmail.com 

§ 3 
 Cele Projektu 

1. Cel Projektu: poprawa stanu zdrowia 224 dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat w okresie od 01.06.2020 
do 28.02.2022 r. na obszarze Miasta Łomży poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu profilaktyki 
wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędowej ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości 
występowania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży. 
  
2. Projekt jest zgodny z celami RPOWP tj.: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 

 
§ 4 

Zakres realizacji Projektu 
  

1. Projekt skierowany jest do 224 dzieci (tym 52% dziewczynek) w wieku 5-14 lat tj. osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą objęte usługami zdrowotnymi w projekcie. 
Ponadto grupę docelową stanowić będą rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie 
klas I, IV i VI, którzy objęci zostaną w projekcie edukacją o tematyce profilaktyki wad postawy. 
2. W ramach Projektu działania realizowane będą na terenie Miasta Łomża.  
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3. Projekt obejmował będzie dwa etapy: Edukacyjny polegający na przeprowadzeniu zajęć z zakresu 
profilaktyki wad postawy u dzieci, skierowany do następujących grup: rodziców/opiekunów dzieci w 
wieku 5-6 lat (w przedszkolach), dzieci z klas I, IV i IV Szkoły Podstawowej. Terapeutyczny - 
skierowany wyłącznie do uczniów z wykrytą wadą postawy/zaburzeniem rozwoju ruchu, polegający 
na leczeniu i rehabilitacji skierowanej do populacji uczniów w wieku 5-14 lat szkół podstawowych. 
Działania podjęte w projekcie będą zgodne z "Programem profilaktyki nabytych wad postawy 
skierowanym do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego" Projekt nie powiela 
działań realizowanych w funkcjonujących krajowych programach zdrowotnych lub realizowanych w 
ramach PO WER. Działania finansowane w ramach projektu nie zastępują świadczeń opieki 
zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze środków publicznych. Projekt przewiduje 
realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty.  Projekt 
przewiduje udzielanie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine.  Projekt zakłada 
realizację wszystkich działań określonych w programie polityki zdrowotnej. 

§ 5 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników 

1. Rekrutacja do projektu 
Rekrutacja II poziomowa: Poziom I (Projekt edukacyjny):   

• Wysłanie zaproszeń dot. udziału w projekcie do dyrektorów wszystkich przedszkoli objętych 
zasięgiem projektu;   

• Wysłanie zaproszeń dot. udziału w projekcie do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych 
objętych zasięgiem projektu;    

• Zorganizowanie spotkań dyrektorów placówek oświatowych z edukatorami zdrowotnymi, celem 
przystąpienia placówek do projektu;   

• Zamieszczenie informacji o projekcie w formie ogłoszeń w lokalnej prasie;   

• Informacja na stronie internetowej beneficjenta oraz na terenie placówek oświatowych (po 
uzyskaniu zgody dyrektora); 

Rekrutacja placówek oświatowych odbywać się będzie w biurze beneficjenta. Włączenie 
rodziców/opiekunów oraz dzieci i młodzieży do Poziomu I odbywać się będzie w placówkach 
oświatowych, które przystąpią do projektu. 
Do projektu w ramach poziomu I rekrutowani będą: Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat, Dzieci 
uczęszczające do I klas szkoły podstawowej, Dzieci uczęszczające do IV klas szkoły podstawowej, Dzieci 
uczęszczające do VI klas szkoły podstawowej. Do udziału dziecka w Projekcie niezbędna jest Zgoda 
rodziców/opiekunów na udział dziecka w Projekcie. 
 
Poziom II (Projekt leczenie i rehabilitacja): 

• Wysłanie do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych na terenie powiatu łomżyńskiego 
informacji o projekcie (listownie, e-mail); 

• Poinformowanie rodziców/opiekunów o projekcie. 

• Wysyłanie informacji o projekcie (listownie, e-mail) do wszystkich pielęgniarek 
szkolnych/higienistek. 

• Zamieszczenie informacji o projekcie w formie ogłoszeń w lokalnej prasie;   

• Informacja na stronie internetowej beneficjenta projektu oraz na terenie placówki oświatowej (po 
uzyskaniu zgody dyrektora). 

 
W ramach Poziomu II beneficjent zapewni obecność na terenie szkoły lekarza specjalisty, który w 
systemie ochrony zdrowia obowiązującym w Polsce, jest uprawniony do wystawiania skierowań na 
rehabilitację i który w trakcie wizyty lekarskiej odbywającej się na terenie szkoły potwierdzi 
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nieprawidłowości w zakresie postawy, stwierdzone wcześniej przez pielęgniarkę szkolną w trakcie 
testów przesiewowych (wstępna selekcja) i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu dzieci i młodzieży do 
Poziomu II. 
 
Do projektu w ramach poziomu II rekrutowani będą dzieci w wieku 5-14 lat z terenu realizacji projektu, 
które posiadają zgoda rodziców/opiekunów na udział w projekcie, u których rozpoznano wady 
postawy, w szczególności skoliozę, lordozę lub kifozę, w wyniku testów przesiewowych wykonywanych 
przez pielęgniarki lub higienistki szkolne, zweryfikowane przez lekarza specjalistę, który w systemie 
ochrony zdrowia obowiązującym w Polsce, jest uprawniony do wystawiania skierowań na rehabilitację 
i którego dostępność zapewni w Projekcie Beneficjent. 
 
Rodzice/opiekunowie prawni uczestników projektu - uczniów w pierwszym dniu wsparcia wypełnią 
deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do regulaminu), która zawierała będzie zgodę na 
uczestnictwo  dziecka we wsparciu w ramach projektu oraz zobowiązanie udziału dziecka w zajęciach. 

 
§ 6 

 Zasady rezygnacji/wykreślenia z udziału w Projekcie 
  
1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, 
zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie 
mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnej rezygnacji, podpisanego 
również przez rodzica/opiekuna prawnego. 
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych 
materiałów dydaktycznych i promocyjnych Beneficjentowi Projektu, najpóźniej w chwili złożenia 
pisemnej rezygnacji. 
3. Uczeń lub Rodzic/opiekun zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy 
uczestników w przypadku: 
a) uzasadnionej rezygnacji uczestnika; 
b) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia; 
c) rezygnacji z nauki w szkole na terenie realizacji projektu; 
Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Kierownik projektu, wskazując równocześnie 
pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej  
z listy. 
W razie niewyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się 
następną w kolejności, aż do skutku. 
  

§ 7 
Postanowienia końcowe 

  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły  
i zasady wynikające z RPOWP, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego 
i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku do końca realizacji Projektu. 
3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników projektu spośród zgłoszonych 
kandydatów. Formularz zgłoszenia nie jest zobowiązaniem Beneficjenta do zakwalifikowania 
kandydata do udziału w projekcie. 
4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją zasad rozstrzygane są przez zarząd projektu. 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz uczestnictwa i oświadczenia 
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa 


