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Regulamin rekrutacji w projekcie:  
„Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rybniku” 



 

 

 

 
 

 

§ 1 Informacje ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji w projekcie pn: „Dzienny Dom Opieki 

Medycznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne. Działanie 9.2, dostępne i efektywne usługi 
społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.6 rozwój usług zdrowotnych – projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Celem projektu jest poprawa opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi w Rybniku  
i p. rybnickim poprzez uruchomienie usług medycznych Dziennego Domu Opieki Medycznej dla min. 80 
osób (54K i 26M) i stworzenie min. 20 nowych miejsc świadczenia usług w okresie do 31.05.2022 r. 

3. Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. do 31.05.2022 r. 
4. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy liderem projektu Centrum Medyczne na Rudzkiej sp. 

z o.o., a partnerem projektu Transmed sp. z o.o. 
5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2 Definicje 
 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 
1. RPO WŚ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
2. Projekt – projekt pod nazwą „Dzienny Dom Opieki Medycznej” zgodnie z § 1 ust. 1. 
3. Realizator – Centrum Medyczne na Rudzkiej sp. z o.o. 
4. Partner realizatora – Transmed sp. z o.o. 
5. Biuro Projektu – siedziba Centrum Medyczne na Rudzkiej sp. z o.o. , Osiedle Różane 31, 44-200 Rybnik. 
6. Uczestnik Projektu – osoba, która wypełniła komplet dokumentów rekrutacyjnych, spełnia wymogi 

regulaminu i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 
7. Kwestionariusz rekrutacyjny – dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami) składane w procesie 

rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, których wzory znajdują się  
na stronie www.rozanydom.eu oraz w biurze projektu.  
 

§ 3 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa kryteria, zasady udziału w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników 
projektu. 

2. Zakres wsparcia uczestników projektu obejmuje usługi dziennego domu opieki medycznej który 
zapewnia:  

 opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną świadczoną do 8h dziennie w każdy dzień roboczy od godziny 
8:00 do 16:00 (w tym czynności wynikające z zaleceń lekarza i planu rehabilitacji, przygotowanie 
uczestnika i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, edukację zdrowotną uczestnika oraz 
członków jego rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych  
z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji 
świadczeniobiorcy w domu, świadczenia żywieniowe, organizację czasu wolnego), 

 konsultacje geriatryczne/konsultacje internisty, 

 konsultacje lekarza rehabilitacji i usługi rehabilitacyjne prowadzące do usprawnienia ruchowego, 

 konsultacje neurologa/psychologa/psychoterapeuty i usługi stymulujące procesy poznawcze, 

 usługi w zakresie terapii zajęciowej. 
3. Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 16:00, tj. min. 8h dzienne,  

a w razie potrzeby uczestnik projektu może przebywać w ośrodku do 10h dziennie, tj. do godziny 18:00. 
4. Udzielane świadczenia przyznawane są na okres 90 dni przy czym okres pobytu nie powinien być 

krótszy niż 30 dni oraz nie dłuższy niż 120 dni w ramach każdego cyklu. W okresie trwania projektu 
zaplanowano realizację 4 cykli. 



 

 

 

 
 

 

 
§ 4 Zasady udziału w projekcie 

 
1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba niesamodzielna, w szczególności osoba powyżej 65 lat, której 

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. Realizacja usług Dziennego Domu 
Opieki Medycznej, powinna zapobiegać objęciu osób niesamodzielnych opieką instytucjonalną. 

2. Udział w projekcie kierowany jest w szczególności do osób: 
a) które są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji. Ich 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 organizacji opieki i leczenia lub 

b) u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub pacjentowi udzielone zostały 
świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

3. Uczestnik projektu musi spełniać następujące kryteria: 

 zamieszkuje p. rybnicki lub miasto Rybnik, 

 ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) i nie korzysta ze świadczeń opieki 
długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, 

 nie pozostaje w ostrej fazie choroby psychicznej lub niezdiagnozowanej choroby psychicznej 
oraz nie podlega świadczeniom zdrowotnym z zakresu leczenia uzależnień, 

 uzyskał skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie POZ lub skierowanie 
uzyskane w szpitalu finansowanym z NFZ), który ocenił stan zdrowia w zakresie 40-65 pkt.  
w skali Barthel’a. 

4. Uczestnik w momencie przystąpienia do projektu nie może być również uczestnikiem innego projektu 
finansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o podobnym 
charakterze wsparcia, w szczególności projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa IX: włączenie społeczne; Działanie 9.2: dostępne i efektywne 
usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.6: rozwój usług zdrowotnych. 

5. Usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne świadczone w ramach projektu mogą być świadczone 
jedynie w zakresie rzeczywistych potrzeb pacjenta oraz: 
a. w sytuacji gdy nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają poza 

gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo 
b. w sytuacji gdy gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze 

środków publicznych w okresie realizacji wsparcia danego uczestnika w ramach projektu albo 
c. w przypadku gdy projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń 

gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego projektu, jak i usługi 
zdrowotne ponadstandardowe. 

6. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym i jest dostosowana aby preferować osoby  
o największych potrzebach zdrowotnych. Decyzję w zakresie kwalifikowania kolejnych osób 
podejmowane są z wyprzedzeniem przez powołaną komisję. Lista oczekujących do projektu 
konstruowana jest w oparciu o nadesłane/złożone ważne zgłoszenia osób spełniających wymagania 
opisane w § 4 ust. 1 do ust. 3 oraz następujące kryteria punktowe: 
a. brak opiekunów faktycznych lub pracują w pełnym wymiarze czasu pracy – 4pkt,  
b. opiekunowie faktyczni pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy – 2 pkt, 
c. opieka następuje po hospitalizacji do 4 tygodni od opuszczenia szpitala – 4 pkt, 
d. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uczestnika/pacjenta– 2 pkt, 
e. czas oczekiwania na liście zgłoszonych do projektu, każdy miesiąc – 2 pkt. 

7. W przypadku równego rozłożenia punktacji o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszenia. 



 

 

 

 
 

 

8. Rekrutacja uczestników odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasad równości 
płci oraz zasad niedyskryminacji. 

9. Nabór formularzy będzie prowadzony w miejscu realizacji projektu (tj. Rybnik, Osiedle Różane 31), a 
także za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@rozanydom.eu .  

10. W celu zapewnienia równego dostępu do projektu osób niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość 
złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy w dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121). 

11. Usługi świadczone w ramach projektu przysługują jednorazowo w trakcie trwania projektu. 
12. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 

poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 

§ 5 Kryteria udziału i rekrutacji 
 
1. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie wymogów §4 oraz złożenie następujących dokumentów:  

a. deklaracja udziału w projekcie, 
b. dane uczestnika projektu, 
c. oświadczenie dotyczące danych osobowych, 
d. skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego 

udzielający świadczeń w szpitalu). 
2. Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu: (tj. Rybnik, Osiedle Różane 31) oraz na stronie 

internetowej: www.rozanydom.eu . 
3. Konsultacje oraz wsparcie w zakresie możliwości udziału w projekcie odbywa się drogą telefoniczną: 

885 881 989 w godzinach pracy od 8:00 do 16:00 lub mailowo: kontakt@rozanydom.eu . 
4. Wymienione wyżej dokumenty są weryfikowane przed posiedzeniem komisji rekrutacyjnej (§ 4 ust. 6)  

i kolejno mogą być weryfikowane przed pierwszą usługą świadczoną w ramach projektu. Brak 
spełniania wymogów projektu lub braki w dokumentacji skutkują niemożliwością skorzystania z usługi. 

5. Uczestnicy wypełniający zgłoszenia zostają pouczeni o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

6. Brak wcześniejszego zgłoszenia nieobecności na czas zaplanowanych usług może skutkować usunięciem 
z projektu i brakiem możliwości skorzystania ponownie z wsparcia.  

 
§ 6 Obowiązki i prawa stron 

 
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

a. uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia w tym realizowanie zaleceń lekarza oraz planu 
opieki i rehabilitacji, 

b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności lub innym dokumencie skorzystania  
z wsparcia, 

c. informowania o zmianie danych teleadresowych, 
d. wypełniania ankiet i kwestionariuszy, 
e. udziału w formach wsparcia, a w przypadku absencji poinformowanie realizatora z wyprzedzeniem, 
f. uczestnik lub opiekuni faktyczni zapewniają dodatkowe środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne 

wyroby medyczne zlecone przez lekarza. 
2. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a. bezpłatnego udziału w formach wsparcia w ramach projektu, 
b. bieżącego kontaktu z pracownikami projektu, 
c. zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia, 
d. otrzymania planowanych świadczeń, w tym wyżywienia. 

3. Realizator zobowiązuje się do:  
a. podjęcia wszelkich starań zmierzających do realizacji Projektu na jak najwyższym poziomie 

medycznym, merytorycznym i technicznym (z zapewnieniem standardu Evidence Based Medicine), 
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b. organizacji systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
c. prowadzenia działań przy poszanowaniu zasad równości szans, w tym zasad równości płci  

i niedyskryminacji, 
d. zbierania i przetwarzania informacji w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, 
e. poufności oraz zachowania tajemnicy lekarskiej w związku z prowadzonymi usługami,  
f. prowadzenia ewidencji świadczonych usług, starannego przechowywania i archiwizowania 

dokumentacji związanej z prowadzonymi usługami.  
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora. 
2. Realizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione przez 

Uczestników Projektu wobec osób trzecich. 
3. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na podstawie 

dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach RPO WŚ 2014-2020. 
5. Uczestnik projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 


