REGULAMIN PROJEKTU „MATECZNIK ZMIAN”

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Rodziny Matecznik (dalej „Organizator”) oraz
sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na
lata 2021-2030 na podstawie umowy nr 342/II/2022.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
3. Celem projektu jest rozpoczęcie debaty publicznej w ramach „Koalicji dla dobrej opieki w połogu”
wokół koncepcji zmian w przepisach dotyczących dostępu do świadczeń opieki położnej POZ w
czasie połogu u kobiet po poronieniach, stracie dziecka i matek dzieci hospitalizowanych oraz
wsparcie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze opiniowania statutów
szpitali.
4. Projekt realizowany będzie głównie poprzez:
a. Utworzenie Koalicji dla dobrej opieki w połogu (spotkania on-line, prace w grupie roboczej,
wypracowanie koncepcji zmian w ustawodawstwie i złożenie jej do Ministerstwa Zdrowia),
b. Wsparcie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
c. Organizację spotkań on-line z położnymi z wielkopolskich oddziałów porodowych.
d. Współpracę z lokalnymi Aktywistkami Fundacji.
5. Zasięg projektu obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

II. KRYTERIA UCZESTNICTWA I REKRUTACJA
1. Uczestnikami spotkań z położnymi mogą być osoby, które spełniają poniższe kryteria:
• są rodzicami małych dzieci, przyszłymi rodzicami, aktywistami chcącymi wpływać na
zwiększenie świadomości rodziców, jak i zwiększenie przestrzegania prawa na oddziałach
porodowych i położniczych lub osoby, które są zainteresowane z innego powodu tematyką
prawa w okresie okołoporodowym,
• zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego,
• zapoznały się z Regulaminem projektu.
2. Wszystkie spotkania przeprowadzone zostaną w formie webinariów na platformie Clickmeeting.
3. Rekrutacja na spotkania odbywać się będzie poprzez stronę Clickmeeting.
4. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest dostępność wolnych miejsc.
5. Udział w spotkaniach z położnymi jest bezpłatny.
6. Obowiązuje zakaz nagrywania i upowszechniania całości lub fragmentów webinariów zarówno jako
film, jak i cytat z wypowiedzi.

III. UDZIAŁ W SPOTKANIACH KOALICJI
1. Do udziału w spotkaniach Koalicji zostaną zaproszone wybrane organizacje oraz instytucje.
2. Za udział w spotkaniach uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia. Jest ono przewidziane dla
członków grupy roboczej, która będzie pracować bezpośrednio nad kształtem proponowanych
zmian składanych do Ministerstwa Zdrowia.
3. Obowiązuje zakaz nagrywania i upowszechniania całości lub fragmentów spotkań on-line zarówno
jako film, jak i cytat z wypowiedzi bez zgody uczestników Koalicji.

IV. DANE OSOBOWE
1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
a. Administratorem danych osobowych uczestników projektu podanych w formularzu
zgłoszeniowym jest Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik z siedzibą w Skórzewie, ul.
Jabłoniowa 9/1.
b. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu realizacji umowy dofinansowania z
Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(NIW-CRSO) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
c. Dane osobowe uczestników projektu mogą być przekazywane jedynie NIW-CRSO i innym
organom kontrolnym w związku z realizacją projektu.
d. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również
wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że uczestnik wyraził na to odrębną
zgodę.
e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu, a także przez okres
pięciu lat po jego zakończeniu.
f. Uczestnik projektu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
g. Uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych
osobowych do organu nadzorczego.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, należy do Organizatora projektu.

