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REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH 
pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego”

wersja 2

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania:  9.2. Dostępne 

i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

§ 1
Informacje ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Uczestników/czek do projektu „Rozwój 
usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” współfinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Projekt realizowany jest przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

3. Celem głównym projektu jest ułatwienie i wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie, 
świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób powyżej 65 roku życia. Projekt zakłada działania w 
zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt odpowiada 
na zdiagnozowane problemy na obszarze realizacji projektu wskazujące na utrudnienia w dostępie do 
kompleksowych usług zdrowotnych. Proponowane w projekcie rozwiązanie zapewnia osobom 
potrzebującym najlepszą, holistyczną opiekę w miejscu ich zamieszkania co wpływa na przedłużenie 
ich aktywności i względnej samodzielności. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w 
społeczności lokalnej docelowo wyniesie 40. 

4. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby niesamodzielne z uwagi na wiek w tym osoby 
niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności). Za osobę niesamodzielną ze 
względu na wiek uznaje się w projekcie osobę nieaktywną zawodowo w wieku 65+, która wymaga 
wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. 

5. Okres realizacji projektu od 16 września 2019 r. do 14 grudnia 2021 r.
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§ 2

Uczestnicy projektu

1. W ramach projektu przewidujemy wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 65+, w tym 
osoby niepełnosprawne, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym 
osób samotnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Kwalifikacja uczestników 
projektu odbywać się będzie na podstawie dostarczonych formularzy zgłoszeniowych zawierających 
skierowanie do objęcia opieką podpisane przez lekarza zawierające opis stanu osoby niesamodzielnej 
oraz ocenę stanu według skali Barthel. Komplet dokumentów wraz z załącznikami np. orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności będzie podlegał ocenie zespołu interdyscyplinarnego. Ostateczna 
decyzja o objęciu opieką nastąpi po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po 
zakwalifikowaniu w formie decyzji przyznającej usługi nastąpi objęcie pomocą według ustalonego z 
chorym i jego rodziną harmonogramem.

2. Analiza sytuacji chorego będzie punktem wyjścia do zorganizowania indywidualnej, kompleksowej 
opieki dostosowanej do specyficznych, ustalonych wraz z osobą niesamodzielną i jej rodziną, 
potrzeb. 

3. Preferowane do objęcia wsparciem są: 

a) osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza  150% 
właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej - na podstawie oświadczenia,

b)osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z 
zaburzeniami psychicznymi - na podstawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego - na podstawie wywiadu środowiskowego.
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§ 3

Rodzaje wsparcia

1. Usługi specjalistyczne – niezbędne do realizacji celów projektu usługi zdrowotne świadczone w 
miejscu zamieszkania dostosowane do potrzeb pacjentów. Usługi wykraczają poza gwarantowane 
świadczenia opieki zdrowotnej.  W ramach usługi przewidywane są 2 lekarskie wizyty miesięcznie, 5 
wizyt pielęgniarskich miesięcznie tj. 1 wizyta w tygodniu, 2 wizyty rehabilitanta/fizjoterapeuty 
miesięcznie, 2 wizyty psychologa/psychoterapeuty miesięcznie. Wizyty i czas będą zależeć od danej 
sytuacji. 

2. Usługi opiekuńcze – usługa uzupełniająca usługi specjalistyczne; uzupełniające w stosunku do usług 
zdrowotnych wizyty opiekunek w domach osób chorych. W ramach usługi przewidziane są 2 wizyty 
tygodniowo opiekunek u każdego chorego. Harmonogram wizyt i ich rozłożenie określone zostanie 
indywidualnie w uzgodnieniu z chorym i jego rodziną. Na usługę opiekuńczą będzie składać się;

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

b)zabiegi higieniczne, 

c) pielęgnacja zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające  z 
przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w 
stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,

d)  zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

3. Projekt zakłada możliwość konsultacji telefonicznych. 

4. Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadza się również teleporady i telewizyty. 

§ 4

Rekrutacja

1. Uczestnicy zostaną wyłonieni przez komisję rekrutacyjną w trakcie procesu rekrutacji.

2. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły. W przypadku przekroczenia ilości miejsc w projekcie, 
zostanie utworzona lista rezerwowa. Ogłoszenie wraz z opisem zasad zostanie opublikowane na 
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stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumojcapio.pl

3. Komisja rekrutacyjna weryfikuje zgłoszenia oraz ustala terminy wizyt lekarskich i pielęgniarskich 
ostatecznie kwalifikujących do objęcia opieką.

4. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do siedziby 
Biura Projektu odpowiednich dokumentów:

a) formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1),

b) skierowania do objęcia opieką (załącznik nr 2),

c) karty oceny wg skali Barthel (załącznik nr 3),

d)oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4),

e) opcjonalnie zaświadczenia o niepełnosprawności. 

5. Skierowanie i karta oceny wg skali Barthel wypełniona powinna być przez lekarza POZ lub lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu. 

6. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu znajdującego się w Hospicjum św. Ojca Pio w 
Pszczynie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w godzinach pracy hospicjum.

7. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie, drukowanymi literami bądź komputerowo, w języku 
polskim i podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.

8. Wsparcie będzie adresowane w pierwszej kolejności do osób:

a)  z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej - na podstawie oświadczenia,

b)  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi; - 
na podstawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c)  osób lub rodzin zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego na podstawie wywiadu środowiskowego.
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9. Komisja będzie rozpatrywać tylko kompletne wnioski. Niekompletne wnioski zostaną odrzucone 
z przyczyn formalnych.

10. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

11. Komisja poinformuje pisemnie lub telefonicznie osoby zakwalifikowane do projektu o pozytywnym 
wyniku procesu rekrutacyjnego.

12. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

§5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

1. Wszyscy uczestnicy projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa 
w projekcie, w tym w szczególności o terminach, miejscach i zasadach uczestnictwa w wybranych 
formach wsparcia przewidzianych w projekcie.

2. Uczestnicy mają prawo do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących realizowanych form wsparcia.

3. Uczestnik projektu bądź też jego opiekun faktyczny zobowiązany jest do podpisania listy obecności i 
do udziału w badaniach ankietowych, prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego 
zakończeniu.

4. W przypadku zmian lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestników 
projektu, uczestnik projektu bądź też jego opiekun faktyczny zobowiązany są dostarczyć ww. 
dokumenty w trybie i terminie wskazanym przez Realizatora projektu.

5. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania realizatora projektu o ewentualnych 
zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, 
miejsca zatrudnienia.

6. Ze względu na sytuację epidemiczną zobowiązuje się wszystkich uczestników projektu do 
informowania o zagrożeniu epidemicznym występujących u chorego lub w jego otoczeniu. 

7. Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie może spowodować skreślenie 
z listy uczestników projektu.
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§6

Postanowienia końcowe

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

2. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Realizator 
projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
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