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REGULAMIN REKRUTACJI OSÓB CHORYCH DO GRANTU  

„HOSPICJUM MOŻE WIĘCEJ − OPIEKA DOMOWA NA TERENACH WIEJSKICH GMINY PSZCZYNA” 

Grant realizowany jest na podstawie Umowy nr 3/GRANT/SKAL/2022 z dnia 1.08.2022 r. w ramach Projektu 

grantowego „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 realizowanego w partnerstwie 1. Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z 

siedzibą w Białymstoku, 2. Parter 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie, 3. Parter 2: 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie.  

 

§ 1 

Informacje ogólne 

Regulamin określa warunki uczestnictwa i rekrutacji do projektu grantowego „Skalowanie innowacji społecznej 

Opieka domowa na terenach wiejskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie Umowy nr 3/GRANT/SKAL/2022 z dnia 

1.08.2022 r. na realizację grantu pn. „Hospicjum może więcej – opieka domowa na terenach wiejskich gminy 

Pszczyna”.  

Grant  realizowany jest przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie na terenach wiejskich gminy Pszczyna tj. 12 

sołectw: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła 

Mała, Wisła Wielka.  

Celem projektu  jest realizacja działań o charakterze wdrożeniowym polegających na skalowaniu  innowacji 

Opieka domowa na terenach wiejskich. 

Celem grantu jest poprawa jakości życia chorych poprzez: 

1)  objęcie usługami zdrowotnymi i społecznymi 16 osób dorosłych, zamieszkujących tereny wiejskie, chorujących 

na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie 

przyczynowe i wymagających opieki i ich opiekunów, 

2)  włączenie społeczności lokalnej w model opieki domowej.  

Okres realizacji projektu: 1.09.2022-31.08.2023 
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W ramach grantu: 

• w domach chorych w ramach Indywidualnych Planów Usług sprawowane będą bezpłatne usługi zdrowotne i 

społeczne oraz działania wspierające opiekuna rodzinnego chorego w zakresie pielęgnacji i prawidłowej diety 

chorego, podawania leków i innych bieżących potrzeb sprzyjających utrzymaniu chorego w jak najlepszym stanie i 

w sprawowaniu jak najlepszej opieki nad chorym, 

• usługi społeczne obejmować będą: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

pielęgnację zleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności dot. zagospodarowania w 

aktywny sposób czasu wolnego, 

• realizowane będą porady i konsultacje dla chorych i ich opiekunów przez lekarza, pielęgniarkę, psychologa i 

fizjoterapeutę tworzących Zespół Opieki Domowej, 

• przeprowadzone zostaną działania edukacyjne i szkolenia dla członków rodzin chorych, aby zwiększyć ich wiedzę 

i umiejętności do samodzielnej efektywnej opieki nad chorym.  

 

§ 2 

Rekrutacja uczestników projektu 

Uczestnikami projektu są mieszkańcy terenów wiejskich gminy Pszczyna, tj. sołectw:  Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, 

Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka: 

− w wieku 60+,  

− niesamodzielni – to znaczy, iż nie mają możliwości wykonania co najmniej jednej z podstawowych codziennych 

czynności w zakresie odżywiania się, przemieszczania, pielęgnacji i higieny ciała oraz prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 

− chorują na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone 

leczenie przyczynowe. 

 

Osoby opisane powyżej, które chcą skorzystać z opieki powinny złożyć w siedzibie hospicjum komplet 

wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych, tj: 

− deklarację uczestnictwa (zał. nr  1 A – jeśli chory wypełnia osobiście lub zał. nr 1 B – jeśli deklarację w imieniu 

chorego wypełnia jego opiekun),  
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− skierowanie lekarskie do objęcia opieką w warunkach domowych (zał. nr 2), 

− kartę oceny stanu chorego wg skali Barthel wypełnione przez lekarza i pielęgniarkę POZ (zał. nr 3), 

− karta oceny sytuacji socjalnej, środowiskowej i ekonomicznej (zał. nr 4), 

− oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych (zał. nr 5). 

Poszczególne dokumenty dostępne są na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumojcapio.pl w zakładce 

„Projekty Innowacja” lub w biurze hospicjum (czynne poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-16.00).  

Komplet dokumentów zostanie oceniony przez interdyscyplinarny zespół hospicjum. O możliwości objęcia 

chorego opieką zadecyduje wynik wizyty środowiskowej i wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę 

hospicjum, w tym rozeznanie sytuacji socjalnej i rodzinnej chorego w jego miejscu zamieszkania.  

Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby, które: 

• mieszkają samotnie w gospodarstwie domowym – 1 pkt 

• osiągają niskie dochody: 

− do 1.500 zł/osoba – 2 pkt 

− od 1.501 zł/osoba do 2000 zł/osobę – 1 pkt 

− powyżej 2001 zł/osoba − 0 pkt 

• odległość od ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 

− odległość powyżej 7 km – 3 pkt 

− odległość powyżej 4 km do 7 km – 2 pkt  

− odległość od 2 km do 4 km – 1 pkt 

− odległość mniejsza nić 2 km – 0 pkt  

• cierpią na więcej niż 1 chorobę – za każdą jednostkę chorobową – 1 pkt 

• osoby starsze, z których np. jedna osoba wspomaga drugą – 1 pkt  

• choroba opiekuna rodzinnego (np. szpital, sanatorium) tzn. opiekun rodzinny ma ograniczone możliwości 

w sprawowaniu opieki nad chorym – 1 pkt 

• utrudniony dostęp do komunikacji, np. brak możliwości korzystania z transportu zbiorowego – 1 pkt 
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W przypadku rezygnacji odbiorcy innowacji z usługi opieki domowej lub jego śmierci na początku okresu 

realizacji grantu na zwolnione miejsce zostanie przyjęty nowy chory. 

Planowana liczba chorych objętych grantem  – 16 osób. 

 

§ 3 

Formy i rodzaje wsparcia 

Bezpłatne usługi zdrowotne w tym: 

Indywidualny Plan Opieki (IOP)– zakres usług dla chorego zaplanowany na podstawie wywiadu i wizyty w 

domu chorego, w rozmowie z nim oraz jego najbliższymi opiekunami, a także w oparciu o wiedzę lekarską, 

pielęgniarską, psychologiczną i fizjoterapeutyczną, który będzie modyfikowany w zależności od zmieniającej 

się sytuacji chorego i jego potrzeb omawianych w Zespole Opieki Domowej (w składzie: lekarz, pielęgniarka, 

psycholog, fizjoterapeuta, opiekunka). Aktualizacji i monitoringu wykonania planu dokonywać będzie 

pielęgniarka. 

Bezpłatne usługi społeczne (opiekuńcze) w tym: 

• pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych związanych z odżywianiem, przemieszczaniem 

się, utrzymaniem czystości w najbliższym otoczeniu chorego, czystością odzieży, bielizny osobistej, 

pościelowej, stołowej, ręczników; dokonywanie niezbędnych zakupów; czynności dot. prowadzenia 

spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych; czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, 

• opiekę higieniczną, w tym: czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy 

załatwianiu prostymi czynnościami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zaleconą 

przez pielęgniarkę pielęgnację, a także w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem. Chorzy otrzymają wsparcie opiekunki i wolontariusza, koordynowane i nadzorowane 

przez pielęgniarkę zespołu, oraz psychologa, 

• pielęgnację: 

–  wynikającą z zaleceń lekarskich na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub innej dokumentacji 

medycznej, 

–  uzupełniającą w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej; 
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• zapewnienie kontaktów z otoczeniem, np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymanie i 

rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia chorego oraz społecznością lokalną, 

których celem jest budowanie lokalnej sieci wsparcia. 

Bezpłatne konsultacje i porady psychologiczne dla chorych i opiekunów –  poprawa kondycji psychicznej 

zwiększająca możliwości poprawy kondycji fizycznej. 

Bezpłatne konsultacje i instruktaż fizjoterapeutyczny: 

–  dla chorych – przeprowadzenie procesu rehabilitacji zgodnie z założonymi celami (głównie funkcjonalnymi), 

w tym zapobieganie zanikowi mięśni, odleżynom i in. dolegliwościom związanym z trwałym leżeniem, 

–  dla opiekunów –  szczególnie w zakresie rehabilitacji kręgosłupa narażonego na uszkodzenia spowodowane 

codzienną, samodzielną i długotrwałą pielęgnacją osoby chorej leżącej. 

Wsparcie dla opiekunów – w zakresie porad i rozwiązywania problemów w opiece medycznej nad chorym w 

miejscu zamieszkania oraz na szkoleniach w siedzibie hospicjum. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki odbiorców innowacji  

Odbiorcy innowacji mają prawo do: 

− pełnej informacji dotyczącej swojego udziału w projekcie, w tym w szczególności o terminach i zasadach 

udzielania usług, 

− zgłaszania uwag i wniosków dotyczących realizowanych form wsparcia, konsultacji i szkoleń, które powinny być 

kierowane do Koordynatora Projektu. 

Warunkiem udziału w grancie jest: 

−  osobisty udział opiekuna rodzinnego  w wizycie konsultacyjno-rekrutacyjnej w miejscu zamieszkania chorego, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy chory jest osobą samotną, 

−  pozostawanie w systematycznym kontakcie chorego/jego opiekuna z członkami Zespołu Opieki Domowej, 

−  sprawne umożliwianie  odwiedzin chorego i świadczenie usług Zespołu Opieki Domowej zgodnie z 

przewidzianym Indywidualnym Planem Opieki, 

−  powiadamianie zespołu o pobycie chorego w szpitalu lub innych podobnych sytuacjach, w tym związanych z 
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epidemią, 

−  wypełnieniu ankiet związanych z realizacją projektu. 

 Opiekunowie rodzinni w przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od 

odbiorców innowacji zobowiązani są dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie wskazanym przez realizatora 

grantu, a także zobowiązani są do informowania realizatora grantu o ewentualnych zmianach istotnych danych 

osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania. 

Odbiorcy innowacji zobowiązani są do podpisania list obecności i do udziału w badaniach ankietowych 

prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. 

Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie może spowodować skreślenie z listy 

uczestników grantu.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

Realizator grantu  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

W kwestiach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Realizator 

grantu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.   


