REGULAMIN PROJEKTU MAŁY MEDYK UMP
I. Postanowienia ogólne
§1
Podstawy realizacji Projektu MAŁY MEDYK UMP
1. Projekt Mały Medyk UMP (dalej jako: Projekt) realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Akademia Dzieci i
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i
wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie III.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U149/17
2. Projekt zakłada podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 800 uczniów
(w wieku 6-12 lat) szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, w tym 416
chłopców i 384 dziewczynek, 50% zam. tereny wiejskie i 2% dzieci niepełnosprawnych, poprzez
opracowanie i realizację zajęć dydaktycznych w latach 2018-2020. Zajęcia obejmują cykl
wykładów, warsztaty z ratownictwa medycznego i projekty naukowe skierowane do uczniów w
wieku 6-12 lat ze szkół podstawowych z terenu Województwa Wielkopolskiego.
4. Organizator Projektu zrealizuje zajęcia dla 200 rodziców dzieci ze szkół objętych Projektem w tym
140 kobiet i 60 mężczyzn, 50% zamieszkujących na wsi, służące rozwojowi kompetencji
wychowawczych i społecznych.
4. Projekt realizowany jest na terenie woj. wielkopolskiego
5. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata – 2014-2020”, Organizator Projektu
podejmuje w Projekcie działania mające na celu stosowanie zasad dyskryminacji i równości szans.
§2
Definicje i pojęcia ogólne
Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – Projekt Mały Medyk UMP realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie III.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U149/17
2. Uczelnia – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701
Poznań.
3. Biuro Projektu – Katedra Geriatrii i Gerontologii, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, koordynatorzy Projektu: dr n.
med. Barbara Purandare - koordynator projektu, dr n. med. Kamila Stawczyk-Eder -koordynator
wykładów dorosłych naukowców, mgr Radosław Zalewski - koordynator warsztatów dla dzieci.
4. Organizator Projektu – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry
10, 61-701 Poznań.

5. Uczestnik Projektu - dziecko – uczeń w wieku 6-12 lat, zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
6. Rodzic/opiekun prawny - rodzic/opiekun prawny dziecka ze szkoły podstawowej uczestniczącej w
Projekcie.
7. Grupa uczestnicząca w Projekcie – grupa szkolna zgłoszona i zakwalifikowana do udziału w
Projekcie, składająca się z uczniów w wieku 6-12 lat
8. Szkoła – szkoła z któej grupa uczestniczy w Proejkcie
9. Nauczyciel/Opiekun grupy – osoba sprawująca opiekę nad grupą i zapewniająca kontakt
koordynatora projektu ze szkołą i uczestnikami Projektu
10.Dokumenty projektowe – komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Kandydata do
udziału w Projekcie;
11.Regulamin – niniejszy dokument określający cel i ogólne zasady realizacji zajęć w ramach
Projektu.
12.Beneficjent ostateczny – osoba lub instytucja, korzystająca z form wsparcia w ramach Projektu, to
jest Uczestnik Projektu, Rodzic, szkoła i Organizator Projektu.
§3
Cele aktywności realizowanych w ramach Projektu
1. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 800
uczniów szkół podstawowych z terenu woj. wielkopolskiego poprzez opracowanie i realizację zajęć
dydaktycznych.
2. Cele szczegółowe obejmują:
 Rozbudzenie ciekawości poznawczej, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwinięcie
umiejętności rozwiązywania problemów, uczenia się i pracy zespołowej poprzez tworzenie i
prezentację projektów naukowych 800 dzieci w tym 416 chłopców i 384 dziewczynek w
wieku 6-12 lat, w latach 2018-2020.
 Podniesienie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 800
dzieci w wieku 6-12 lat, w latach 2018-2020.
 Zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska akademickiego i Uczelni jako
miejsca naukowego oglądu rzeczywistości 800 dzieci w wieku 6-12 lat, z terenu Woj.
Wielkopolskiego, do czerwca 2020 roku
 Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o życiu 800 dzieci w
wieku 6-12 lat, w latach 2018-2020.
 Podniesienie
kompetencji
społeczno-wychowawczych
200
rodziców/opiekunów
wychowawczych dzieci w wieku 6-12 lat, w latach 2018-2020
§4
Czas trwania Projektu
1. Organizacja zajęć w ramach Projektu przewidziana jest w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca
2020 r. I obejmuje dwa lata akademickie.
2. Projekt zakłada przeprowadzenie w ciągu dwóch lat akademickich:
a. 18 spotkań wykładowych,
b. 40 warsztatów dla dzieci z ratownictwa medycznego,
c. cyklu 160 spotkań projektowych dla uczniów cyklu 160 spotkań warsztatowych dla rodziców z
zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

II. Zasady udziału w Projekcie
§5
Zgłoszenie do Projektu
1. Aby ubiegać się o przyjęcie do Projektu, grupa musi spełnić następujące warunki:
- szkoła w ramach której grupa się organizuje musi znajdować się na terenie województwa
Wielkopolskiego
- liczebność grupy: min 15 max 26 osób
- wiek dzieci: 6-12 lat
2. Kryteria premiujące:
- grupa mieszana wiekowo (dzieci w wieku 6-12 lat) +1p.
- grupa w której przynajmniej jedna osoba spełnia kryterium niepełnosprawności +1p.
(potwierdzenie poprzez udostępnienie wglądu do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.) lub orzeczenia albo innego dokumentu,
o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 882, ze zm.)
III. Proces rekrutacyjny
§6
Rekrutacja do Projektu
1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci,
jawności i przejrzystości.
2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie woj. wielkopolskiego.
3. Informacje dotyczące terminów, sposobów rekrutacji oraz dokumentów projektowych będą
zamieszczone w ogłoszeniu o warunkach rekrutacji. Wszystkie informacje zamieszczone będą na
stronie internetowej Projektu (www.malymedyk.ump.edu.pl).
4. Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez pobranie ze strony Projektu malymedyk@ump.edu.pl
formularza zgłoszeniowego (dostępnego w dniu otwarcia rekrutacji) i:
a) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres Projektu
malymedyk@ump.edu.pl, lub
b) złożenie wypełnionego formularza zaadresowanego do Biura Projektu:
„Projekt MAŁY MEDYK UMP
Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP,
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
W portierni Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań, lub
c) Przesłanie wypełnionego formularza zaadresowanego do Biura Projektu: „Projekt MAŁY MEDYK
UMP, Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań”.
Przy rozpatrywaniu zgłoszeń pod uwagę będzie brana data wpływu dokumentu do Organizatora.
5. Dokumenty projektowe należy wypełnić w sposób czytelny.
6. Pod uwagę nie będą brane karty wypełnione błędnie lub tylko częściowo.

7. Przystępując do rekrutacji szkoła deklaruje akceptację niniejszego Regulaminu Projektu.
8. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 10 dni od zamknięcia rekrutacji. Na
stronie internetowej zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych grup. Dodatkowo opiekunowie
zakwalifikowanych grup otrzymają powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
formularzu zgłoszenia.
9. W przypadku zakwalifikowania grupy do udziału w Projekcie, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni
od ogłoszenia wyników rekrutacji, organizatorzy otrzymają oryginał karty zgłoszenia oraz wymagane
dokumenty projektowe każdego ucznia w tym:
 Deklarację uczestnictwa w Projekcie
 Oświadczenie uczestnika Projektu
 Formularz osobowy uczestnika Projektu
 Zgodę na przetwarzanie wizerunku
10. W przypadku zakwalifikowania grupy do udziału w Projekcie szkoła deklaruje:
 umożliwienie przeprowadzenia na swoim terenie warsztatów dla dzieci.
 przeprowadzenie wewnętrznej rekrutacji na warsztaty dla rodziców oraz umożliwienie ich
zorganizowania na swoim terenie.
 przystąpienie zakwalifikowanej grupy do projektu badawczego dla uczniów
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania proporcji uczestników w celu osiągnięcia
wskaźnika w Projekcie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w przypadku przekroczenia
wskazanych w pkt. 11 proporcji.
13. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres malymedyl@ump.edu.pl o rezygnacji z udziału w Projekcie w terminie
najpóźniej do 5 dni roboczych przed pierwszym spotkaniem projektowym. W przypadku późniejszej
rezygnacji lub niestawienia się na zajęcia Organizator może pociągnąć Uczestnika do
odpowiedzialności finansowej i pokrycia poniesionych kosztów.
14. Etapy rekrutacji:
I. Złożenie kart zgłoszenia przez szkoły
II. Weryfikacja kwalifikowalności grupy pod kątem kryteriów dostępu, formalnych:
a) ocena spełniania kryteriów dostępu - spełnianie wszystkich warunków stawianych Uczestnikom
Projektu,
b) ocenia formalna - weryfikacja kompletności zgłoszenia.
III. Weryfikacja kryteriów premiujących (w przypadku równorzędnej ilości punktów pod uwagę będzie
brana kolejność zgłoszeń)
IV. Utworzenie listy uczestników i listy rezerwowej i poinformowanie Uczestników.
§7
Rekrutacja dla Młodych Wykładowców
1. W projekcie przewidzianych jest 36 miejsc (po 18 na rok akademicki) dla Uczestników Projektu
chcących zaprezentować własne wykłady podczas comiesięcznych spotkań.
2. Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej, od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji grup
do projektu Mały Medyk UMP, do wyczerpania miejsc.
3. Zgłaszać kandydatów na wykładowców mogą Nauczyciele/Opiekunowie zakwalifikowanych grup.
4. Na jeden wykład zgłosić należy dwóch Uczestników Projektu, którzy wspólnie przygotują
zaprezentują wybrany temat.

5. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska Uczestników Projektu, ich wiek, temat wykładu wraz
ze streszczeniem (max 2500 znaków).
6. Tematyka wykładów nie jest ograniczona do zagadnień o tematyce biomedycznej.
7. O zakwalifikowaniu zgłoszenia decydują koordynatorzy Projektu i to oni wyznaczają termin
wykładu.
§8
Rekrutacja na warsztaty dla rodziców
1. Warsztat obejmuje 4 spotkania (po dwa w semestrze) w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.
2. W każdej szkole uczestniczącej w Projekcie może powstać 1 grupa warsztatowa.
3. Całkowita ilość miejsc dla rodziców przewidzianych w ramach Projektu wynosi 200.
4. Rekrutacji na warsztaty dla rodziców dokonują wewnętrznie szkoły uczestniczące w Projekcie w
terminie maksymalnie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Projektu.
5. Szkoły przekazują Organizatorowi Projektu dane dotyczące ilości (z podziałem na płeć) kandydatów
na warsztaty.
6. Minimalna liczba miejsc dla każdej szkoły wynosi 5, jednak może ulec zwiększeniu z uwagi na brak
wykorzystania limitu przez inne szkoły uczestniczące w Projekcie. Decyduje o tym organizator
Proejektu.
7. każda szkoła może zgłosić większą niż 5 ilość kandydatów.
8. O ilości zakwalifikowanych rodziców z danej szkoły decyduje ogólny limit miejsc oraz w przypadku
wolnych miejsc - kolejność zgłoszeń.
9. Szkoła zgłaszająca grupę rodziców na warsztaty, deklaruje jednocześnie udostępnienie na potrzeby
realizacji warsztatów odpowiedniej sali szkolnej.
10. Każda zakwalifikowana na warsztaty osoba zobowiązana będzie do wypełnienia dokumentacji
projektowej obejmującej:
 deklarację uczestnictwa w Projekcie
 oświadczenie uczestnika Projektu
 formularz osobowy uczestnika Projektu
 zgodę na przetwarzanie wizerunku
IV. Realizacja Projektu
§9
Postanowienia ogólne
1. Udział we wszystkich zajęciach Projektu jest bezpłatny
2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.
3. Nauczyciele/Opiekunowie grup oraz dorośli Uczestnicy Projektu zobowiązują się do wypełniania
list obecności, odbioru materiałów, dyplomów i kontaktu z koordynatorami Projektu.
4. Każdy Uczestnik Projektu (lub opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich)
zobowiązany jest do wypełnienia kompletnego zestawu dokumentów projektowych i podania w
nich swoich (lub dziecka) aktualnych danych osobowych powierzonych do przetwarzania oraz do
niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich zmianach w/w danych.
5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.
6. Wymagana jest frekwencja, co najmniej 80% obecności. Nieobecność musi zostać
usprawiedliwiona pisemnie (np. zwolnienie lekarskie.)

7. W przypadku przerwania udziału w Projekcie i jeżeli nie zostanie zrealizowana przewidziana
frekwencja, Uczestnik może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, pokrycia kosztów
organizacji zajęć w sytuacji, gdy Organizator zostanie pociągnięty do takiej odpowiedzialności
przez Instytucję Pośredniczącą.
§ 10
Realizacja spotkań wykładowych
1. Wszystkie spotkania wykładowe będą odbywały się w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
UMP, ul. Przybyszewskiego 37a w terminach zamieszczonych w harmonogramie na stronie
Projektu
2. Grupy zobowiązane są przybyć na miejsce, co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. Podczas zajęć uczestnicy pozostają pod opieką Nauczycieli/Opiekunów grup.
4. Spotkania wykładowe obejmują wykład dorosłego naukowca i wykład dzieci
5. Spotkania wykładowe kończą się w czerwcu uroczystym absolutorium
6. Każdy uczestnik otrzyma pakiet i materiały edukacyjne, a po ukończeniu Projektu dyplom.
§ 10
Realizacja warsztatów dla dzieci
1. Warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego, odbywają się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla
każdej grupy.
2. Każda szkoła uczestnicząca w Projekcie zobowiązana jest do uzgodnienia z osobą koordynującą
warsztaty terminu w jakim warsztaty się odbędą i udostępnienia na czas warsztatów odpowiedniej
sali w szkole.
3. Każdy Uczestnik podczas warsztatów otrzyma materiały edukacyjne a po zakończeniu warsztatów
dyplom.
§ 11
Realizacja projektów badawczych
1. Każda grupa szkolna ma za zadanie stworzyć i zaprezentować własny projekt badawczy
2. Projekty będą realizowane pod opieką Nauczycieli/Opiekunów grup, przy wsparciu opiekuna
naukowego przydzielonego przez Organizatora Projektu
3. Terminy spotkań projektowych (październik-kwiecień) zostaną uzgodnione indywidualnie przez
opiekunów naukowych z Nauczycielami/Opiekunami grup
4. Na zakończenie w maju grupy prezentują swoje Projekty we własnych szkołach. Prezentacja jest
nagrywana i stanowi materiał oceny Projektu przez komisję konkursową.
5. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Organizatora Projektu.
6. Projekty podlegają ocenie pod względem wartości merytorycznych, innowacyjności,
samodzielności uczniów przygotowujących Projekt oraz sposobu prezentacji.
7. Każdy z członków komisji może wyróżnić maksymalnie 5 projektów, przyznając im punkty od 1-5
8. Za uczestnictwo w projektach badawczych przewidziane są nagrody
 I miejsce - karta prezentowa o wartości 2500 zł
 wyróżnienia - karta prezentowa o wartości 1000 zł
 pozostałe grupy uczestniczące - karta prezentowa o wartości 250 zł

9. Uczestnicy otrzymują materiały projektowe a po zakończeniu Projektu dyplomy
§ 12
Realizacja warsztatów dla rodziców
1. W projekcie przewidziano 200 miejsc dla rodziców dzieci ze szkół uczestniczących w projekcie na
warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.
2. Warsztaty obejmują cykl 4 spotkań (po dwa w semestrze) w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.
3. Rekrutacji rodziców na warsztaty dokonują szkoły w porozumieniu z koordynatorem warsztatów
ze strony organizatora.
4. Z każdej szkoły w warsztatach może uczestniczyć minimum 5 osób.
5. Szkoła zgłaszająca grupę warsztatową zobowiązana jest do ustalenia z przedstawicielem
organizatora Projektu terminów warsztatów, oraz zapewnienia na czas warsztatów odpowiedniej sali.
6. Każdy uczestnik podczas warsztatów otrzymuje pakiet i materiały edukacyjne a na koniec dyplom.
V. Postanowienia końcowe
§ 13
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Umowa,
Umowa o dofinansowanie Projektu nr: nr POWR.03.01.00-00-U149/17 oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 14
Załączniki do niniejszego Regulaminu:
1. Deklarację uczestnictwa w Projekcie
2. Oświadczenie uczestnika Projektu
3. Formularz osobowy uczestnika Projektu
4. Zgodę na przetwarzanie wizerunku
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 15
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i przekazania aktualnej treści Uczestnikom
Projektu.
4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Projektu, a także do wglądu w Biurze
Projektu - Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP, Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6, 61-781
Poznań.

