
 

 

 

 

 

 
REGULAMIN PROJEKTU „MAMY POŁOŻNE”  

 
 

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 Wspierania Organizacji Poradniczych lata 2022-
2023 na podstawie umowy nr 14/RPWROP13/2022. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. 
3. Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w Polsce o roli położnych 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jako ekspertki od zdrowia kobiet w każdym wieku oraz 
zapewnienie młodym rodzicom wsparcia psychologicznego oraz prawnego. 

4. Projekt realizowany będzie głównie poprzez: 
a. Poradnictwo psychologiczne i prawne 
b. Działania edukacyjno – informacyjne, tj. artykuły, ulotka informacyjna i kampania społeczna 
c. Spotkania sieciujące dla położnych POZ 

5. Zasięg projektu obejmuje obszar województwa wielkopolskiego, za wyjątkiem działań edukacyjno-
informacyjnych, które mają zasięg ogólnopolski. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

II. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEGO I PRAWNEGO 

1. Uczestnikami działań projektowych – wsparcia prawnego i psychologicznego – mogą być osoby, 
które spełniają poniższe kryteria: 

• są rodzicami małych dzieci lub przyszłymi rodzicami, 

• zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego, 

• zapoznały się z Regulaminem projektu. 
2. Rekrutacja na konsultacje będzie odbywać się poprzez formularz zgłoszeniowy, w uzasadnionych 

przypadkach mailowo lub telefonicznie. 
3. Konsultacje prawne i psychologiczne odbywać się będę w formie uzgodnionej pomiędzy 

uczestnikiem a ekspertką. 
4. Udział w konsultacjach jest bezpłatny. 
5. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest dostępność wolnych miejsc. 
 
 

III. SPOTKANIA SIECIUJĄCE 

1. Uczestniczkami działań projektowych – spotkań sieciujących – mogą być osoby, które spełnią 
poniższe kryteria: 

• są położnymi podstawowej opieki zdrowotnej czynnie pracującymi z pacjentkami, 

• zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego, 

• zapoznały się z Regulaminem projektu. 
2. Rekrutacja na spotkania odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy, ewentualnie 

uzupełniony rozmową telefoniczną. 
3. Spotkania odbywać się będą w formie stacjonarnej (2 całodniowe szkolenia) oraz on-line (4 

webinaria). Prowadzącymi cały cykl będą dwie psycholożki. 
4. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 
5. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest dostępność wolnych miejsc. 
6. Obowiązuje zakaz nagrywania i upowszechniania całości lub fragmentów spotkań on-line zarówno 

jako film, jak i cytat z wypowiedzi bez zgody uczestników spotkań oraz prowadzącej. 



 

 

 
 

 
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 listopada 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. 
 

 

 

 

 


