
 
 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu 

„Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” 

 

§ 1 

Informacje ogólne o projekcie 

1.Projekt nr RPSW.09.02.03-26-0008/20-00 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim” jest realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania Hospicjum im. 

Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Akcją Katolicką Diecezji 

Sandomierskiej – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Michała w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu 

do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych. 

3. Projekt jest realizowany na terenie powiatu ostrowieckiego dla osób zamieszkałych na 

terenie powiatu ostrowieckiego. 

4. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie funkcjonował od 

września 2020 roku do czerwca 2022 roku. 

5. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności 

osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie 

pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a 

jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego 

realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej 

udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń 

pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia a 

niewymagającymi hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu 

samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.  

6. Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą zostać przyjęte osoby bezpośrednio po 

przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, 

nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i 

przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej a 

także doradztwa w zakresie opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub osoby, u których 

występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 

miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. 

7. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej ma służyć poprawie stanu zdrowia i 

samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie 

pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki. 

 

 

 



 
 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

§ 2 

Definicje 

1. DDOM – dzienny dom opieki medycznej utworzony w ramach projektu. 

2. Beneficjent – Stowarzyszenie na rzecz wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, ul. Focha 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

3. Partner – Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

przy parafii św. Michała, ul. Focha 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

4. Osoby niesamodzielne – osoby, które względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

5. Uczestnik/uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

6. Opiekun Uczestnika/Uczestniczki Projektu – osoba pełniąca funkcje opiekuńcze wobec 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 

 

 

§ 3 

Kryteria rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie przeprowadzona w trybie otwartym, w sposób równościowy z 

zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Proces rekrutacyjny będzie 

prowadzony od września 2020 roku w sposób ciągły do momentu wykorzystania 

zaplanowanej liczby miejsc. 

2. W celu otrzymania wsparcia w ramach Projektu należy złożyć następujące dokumenty: 

a) Formularz zgłoszeniowy do projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim (załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu) 

b) Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim                

(załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) 

c) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej w 

Ostrowcu Świętokrzyskim ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel (załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu) 

d) Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu 

Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu) 

e) Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu) 

f) Kserokopię wypisu ze szpitala 

g) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych na 

temat stanu zdrowia (załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu) 

h) Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 7 do niniejszego 

regulaminu) 

3. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w siedzibie placówki Dom Ulgi w Cierpieniu im. 

Jana Pawła II przy ulicy Focha 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na parterze budynku oraz na 

stronie www.hospicjum-ostrowiec.pl zakładka DDOM 

4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie oznacza zakwalifikowania do Projektu. 

http://www.hospicjum-ostrowiec.pl/
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5. Rekrutacja jest prowadzona przez komisje rekrutacyjną w składzie kierownik Projektu, 

specjalista do spraw dokumentacji oraz pielęgniarka. 

6. Komisja sprawdzi pod względem formalnym zgłoszenia oraz dokona oceny wg kryteriów: 

a)  formalne dla chorego i opiekuna: 

 - status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

- status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wg. Standardu        

DDOM 

- oświadczenie o niekorzystaniu z tego typu wsparcia w ramach NFZ 

   b) punktowe dla chorego i opiekuna (weryfikacja na podstawie zaświadczeń     

lekarskich/oświadczenia uczestnika projektu) 

        - status kobieta – 4 punkty 

        - zamieszkanie na terenie powiatu ostrowieckiego – 4 punkty 

        - orzeczenie o niepełnosprawności (zaświadczenie/kopia) w stopniu znacznym – 4 punkty  

lub umiarkowanym 2 punkty 

        -  wiek powyżej 65 lat – 4 punkty 

   c) punktowe dla opiekuna – stopień przygotowania opiekuna do opieki nad  

niesamodzielnym     (oświadczenie opiekuna) – przygotowanie medyczne kursy – 0  

punktów, instruktaż pielęgniarski – 2 punkty, brak wiedzy – 4 punkty 

     d) punktowe dla chorego potwierdzone skierowaniem lekarza 

      -  ocena w skali BARTHEL 40-50 – 4 punkty, 50-65 – 3 punkty    

     - zaświadczenie o zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych w ciągu    

poprzedzających       30 dni – 4 punkty 

7. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów. 

8. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów do projektu zostaną zakwalifikowane 

osoby, które uzyskały mniej punktów w skali BARTHEL. 

9.  Z pozostałych chętnych zostanie sporządzona lista rezerwowa. 

10. Wyniki rekrutacji zostaną udokumentowane protokołem. 

11.  O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnicy/czki zostaną poinformowani telefonicznie 

i/lub listownie. 

12. W przypadku śmierci uczestnika projektu lub przerwania udziału w projekcie z uwagi na 

długotrwałą hospitalizację czy konieczność skierowania pacjenta do hospicjum, 

niewykorzystane wsparcie zostanie zaproponowane osobie znajdującej się na liście 

rezerwowej w kolejności rankingu punktowego. 

 

§ 4 

Kryteria wyłączenia 

1. Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia są wyłączone osoby: 

a) korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej 

oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w 

warunkach stacjonarnych, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień. 

b) korzystające z tego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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§ 5 

 Postanowienia końcowe 

     1. Wiążąca interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Beneficjentowi, 

który uwzględnia przestrzeganie zasady równości szans w Projekcie, jego zgodności z 

wnioskiem o dofinansowanie i zasadami realizacji projektów w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

    2. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

    3. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie 20.08.2020 r. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim (załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu) 

2. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim                

(załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) 

3. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej w 

Ostrowcu Świętokrzyskim ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel (załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu) 

4. Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu 

Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu) 

5. Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu) 

6. Kserokopię wypisu ze szpitala 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych na 

temat stanu zdrowia (załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu) 

 

 

 

 


