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REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE „PO MOC W ODCHUDZANIU”  
nr. R01.00 – 17.08.2020 

  

Regulamin rekrutacji do projektu 

Pt. „PO MOC W ODCHUDZANIU - Wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego 
dotyczącego przeciwdziałania nadwadze i otyłości” realizowanego przez Profamilia Anna 
Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak, Marcin Zwierzak, spółka jawna w Łodzi ul. Stefana 2 
Numer RPLD.10.03.02-10-A021/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

§1 

Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji do projektu „PO MOC W 
ODCHUDZANIU - Wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego 
przeciwdziałania nadwadze i otyłości” realizowanego przez Profamilia Anna Lesiewicz-
Ksycińska, Lidia Zwierzak, Marcin Zwierzak, spółka jawna w Łodzi ul. Stefana 2 Numer 
RPLD.10.03.02-10-A021/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 

2) Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2020 r. – 31.08.2022 r. 

§ 2 
 

Definicje 
 

1. Regulamin – oznacza to Regulamin Projektu „PO MOC W ODCHUDZANIU - 
Wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego przeciwdziałania 
nadwadze i otyłości” realizowanego przez Profamilia Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia 
Zwierzak, Marcin Zwierzak, spółka jawna w Łodzi ul. Stefana 2; 

2. Program/ Projekt – oznacza to projekt „PO MOC W ODCHUDZANIU - Wdrożenie 
Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego przeciwdziałania nadwadze i 
otyłości” realizowanego przez Profamilia Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak, 
Marcin Zwierzak, spółka jawna w Łodzi ul. Stefana 2; 

3. Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę, która korzysta ze świadczeń w Projekcie. 
 

§3 

Informacje ogólne 

Wsparcie w ramach Projektu dotyczy ułatwienia Uczestnikom Programu (osobom 
zmagającym się ze skutkami nadwagi i otyłości) z terenu województwa łódzkiego, w 
szczególności mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów brzezińskiego, zgierskiego i łódzkiego 
wschodniego, utrzymania i przedłużenia aktywności zawodowej poprzez podniesienie wiedzy 
i świadomości w zakresie nadwagi i otyłości oraz jej wpływu na zdrowie oraz zmniejszenie 
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masy ciała i/lub wskaźnika BMI i/lub obwodu talii tak, by mogły podjąć pracę lub wydłużyć 
aktywność zawodową w trakcie Programu i po jego zakończeniu. Realizacja tego celu 
odbywać się będzie poprzez wdrożenie kompleksowego programu PO MOC W 
ODCHUDZANIU - Wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego 
przeciwdziałania nadwadze i otyłości” realizowanego przez Profamilia Anna Lesiewicz-
Ksycińska, Lidia Zwierzak, Marcin Zwierzak, spółka jawna w Łodzi ul. Stefana 2. 

§4 

Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni) 

Grupą Docelową (GD) są osoby w wieku aktywności zawodowej, które spełniają warunki 
uczestnictwa w wybranym regionalnym programie zdrowotnym „PO MOC  
W ODCHUDZANIU – Wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego 
przeciwdziałania nadwadze i otyłości”. 

GD spełnia kryteria określone w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”. 
Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa łódzkiego, w szczególności miasta 
Łodzi i oraz powiatów brzezińskiego, zgierskiego i łódzkiego wschodniego.  

Będzie to 529 osób, w tym 286 kobiet i 234 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej 
(osoba w wieku 30-65 lat, osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca 
pracy i zainteresowana jej podjęciem), które są zagrożone wypadnięciem z rynku pracy, 
bezrobotne lub bierne zawodowo.  

Osoby, których wskaźnik masy ciała BMI zawiera się w przedziale 25kg/m2 – 39,9kg/m2 lub 
obwód talii jest większy niż 80cm u kobiet i 94cm u mężczyzn. 

Co najmniej 40% uczestników programu zawiera się w wieku 50 lat i więcej. Co najmniej 
40% uczestników programu zamieszkujących miejscowości poniżej 20000 mieszkańców.  

§5 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady 
równości szans. Podczas rekrutacji zapewniony będzie równy dostęp do informacji  
o Projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału w nim osobom z różnymi 
niepełnosprawnościami.  

2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 4 Etapach. 
a. Etap 1 – W terminie 01.09.2020-30.04.2021 
b. Etap 2 – W terminie 01.05.2021-31.12.2021 
c. Etap 3 – W terminie 01.09.2021-30.04.2022 
d. Etap 4 – W terminie 01.01.2022-31.08.2022 

3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator Projektu. 
4. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc. 
5. Włączenia do Projektu można dokonać za pomocą następujących ścieżek:  
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a) Rekrutacja bezpośrednia w trakcie zorganizowanych wydarzeń o charakterze 
edukacyjno-informacyjnym. 

b) Rekrutacja z jednostek POZ po przeprowadzonych akcjach edukacyjno-
informacyjnych 

c) Zapisy bezpośrednie na infolinii informacyjnej 
d) Zapisy bezpośrednie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej 

  
Ostateczną kwalifikację do programu przeprowadzi dietetyk. 
Następnie uczestnik jest poddany weryfikacji w Biurze i wypełnia niezbędne 
dokumenty potwierdzające status na rynku pracy, zamieszkanie na terenie woj. 
łódzkiego oraz jest gotowość podjęcia aktywności w ramach Projektu.  
 
Bada się również sytuację na rynku pracy, przyznając pkt. Od 0 do 20pkt., gdzie: 
0 pkt. – to osoby pracujące, 10 pkt. – osoby pracujące, lecz przebywające na 
zwolnieniu lekarskim do 60 dni, 15 pkt. - osoby pracujące, lecz przebywające na 
zwolnieniu lekarskim od 61 do 120 dni, 20 pkt. - osoby pracujące, lecz 
przebywające na zwolnieniu lekarskim od 121 do 182 dni. W przypadku osób 
bezrobotnych lub biernych zawodowo premiowany jest jak najkrótszy czas od 
ostatniej aktywności zawodowej, przyznając: 20 pkt. – do 6 m-cy od ostatnie 
aktywności, 15 pkt – pomiędzy 6 a 12 m-cy od ostatniej aktywności zawodowej, 
10 pkt. - pomiędzy 1 a 3 lata od ostatniej aktywności zawodowej, 5 pkt. – 
powyżej 3 lat od ostatniej aktywności zawodowej.  
 
W odniesieniu do wskaźnika masy ciała przyznaje się pkt. Od 0 do 10 pkt., gdzie 
0 pkt. – to osoby z nadwagą wyrażoną BMI w przedziale od 25,0 do 29,99, 5 pkt. 
– to osoby z Otyłością I stopnia wyrażoną BMI w przedziale od 30,0 do 34,99,  
10 pkt. to osoby z Otyłością II stopnia wyrażoną BMI w przedziale od 35,0 do 
39,99. 
Analiza merytoryczna a także punktowa premiująca przeprowadzana jest przy 
pomocy Ankiety Kwalifikującej do Programu wraz z ankietą punktową premiującą 
(Załącznik R.1.1) 
 

e) Samodzielnego zgłoszenia się do Programu w Biurze Projektu mieszczącego się  
w Profamilia Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak, Marcin Zwierzak, 
spółka jawna ul. Stefana 2, 91-463 Łódź. 
Po zgłoszeniu się do Biura, potencjalny Uczestnik jest poddawany weryfikacji jw., 
podpisuje oświadczenia, deklaracje. 
 

6. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z: 
a) Opinii lekarza POZ; 
b) Ankiety Pacjenta wraz z ankietą punktową premiującą - Załącznik R.1.1; 
c) Oświadczenie Uczestnika Programu – Załącznik R.1.1; 
d) Deklaracja Uczestnika Projektu – Załącznik R.1.1; 
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7. przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat może zostać 
poproszony drogą mailową lub telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie braków  
w dokumentacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 5 dni 
roboczych kandydat może zostać skreślony z listy uczestników Projektu. 

8. Ankieta kwalifikująca oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są 
w Biurze Projektu, który mieści się w siedzibie Placówki: Profamilia Anna Lesiewicz-
Ksycińska, Lidia Zwierzak, Marcin Zwierzak, spółka jawna 
ul. Stefana 2, 91-463 Łódź.  

9. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnianie kryteriów Programu. O objęciu 
wsparciem w ramach Programu decydują względy i wskazania oparte o kryteria 
formalne i merytoryczne. Kwalifikację uczestników do programu dokonuje dietetyk 
na podstawie Opinii lekarza POZ, Ankiety Pacjenta (Załącznik R.1.1), oraz wyników 
badań przeprowadzonych przez lekarza POZ. 
Kryteria dostępu do udziału w Programie:  
Do Programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które: 
- są mieszkańcami woj. Łódzkiego, 
- złożą oświadczenie potwierdzające chęć uczestnictwa w programie, 
- wskaźnik masy ciała BMI zawiera się w przedziale 25kg/m2 – 39,9 kg/m2lub obwód 
talii przekracza 80cm u kobiet lub 94cm w przypadku mężczyzn, 
- są w wieku 30-65 lat, z czego 40% w grupie 50+, 
- przedstawią pozytywną opinię lekarza POZ o możliwości udziału w programie, 
- nie później niż miesiąc przed 1 wizytą wykonają wstępne badania laboratoryjne na 
potrzeby wstępnej kwalifikacji do programu.  

 
   §6 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby zakwalifikowane do Projektu, opuszczające zajęcia lub uczestniczące  
w zajęciach nieregularnie mogą zostać usunięte z listy uczestników Projektu.  
W przypadku absencji na zajęciach, uczestnik Programu zobowiązany jest dostarczyć 
zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy lub zaświadczenie lekarskie 
o pozostawaniu w leczeniu, co uniemożliwia mu aktualnie uczestniczenie w zajęciach 
Programu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i może ulec 
zmianie, w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych. 

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać 
Koordynatorowi Projektu.  
 

Łódź, dn. 01.09.2020 r. 


