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Regulamin projektu 

pt.: „Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego” 
 

Niniejszy regulamin określa zakres, warunki, proces oraz zasady uczestnictwa w projekcie 

pt.:„Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego”,realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

(RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 

priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2: Usługi społecznei zdrowotne - 

ZIT., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020, na 

podstawie wniosku o dofinansowanie nr (projekt nr RPLD.09.02.02-10-B015/18), 

zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

 

§ 1 Słownik pojęć 

1. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546). 
2. Osoby niesamodzielne - osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel, która 
pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych 
osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie 
jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, 
siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety 
oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się 
również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu. 
3. Otoczenie osób niesamodzielnych - osoby spokrewnione lub niespokrewnione z 
osobami niesamodzielnymi wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne 
osoby z najbliższego środowiska tych osób. Za otoczenie osób niesamodzielnych 
można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla 
skutecznego wsparcia niesamodzielnych. 
 

§ 2 Przedmiot regulamin 

Niniejszy regulamin określa ogólne założenia projektu i zasady uczestnictwa, a w 
szczególności: 
a. Kryteria kwalifikacyjne, warunki uczestnictwa w projekcie, podstawowe założenia i 
cele projektu. 
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b. Zasady rekrutacji uczestników do udziału w projekcie. 
§ 3 Przedmiot projektu i jego realizacja. Grupa docelowa Projektu. 

1. Przedmiotem projektu jest wsparcie dla osób kwalifikujących się do udziału w 
projekcie, w formie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, rehabilitacji domowej dla 
osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielny pod 
postacią szkoleń z opieki nad osobą niesamodzielną oraz poradnictwa 
psychologicznego. 
2. Realizatorem Projektu (organizatorem) jest Twoja Klinika Sp. z o.o., ul. 
Sienkiewicza 87, 95-060 Brzeziny. 
3. Projekt skierowany jest do 24 osób -12 kobiet i 12 mężczyzn, mieszkańców powiat 
brzezińskiego, z których 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn) stanowią osoby 
niesamodzielne, zaś 12 osób (6kobiety i 6 mężczyzn) stanowią opiekunowie osób 
niesamodzielnych.  
Ścieżka interwencji w projekcie obejmuje następujące etapy: 

- Rekrutacja 
- Weryfikacja oceny w skali Barthel 
- Pielęgniarska opieka długoterminowa 
- Konsultacje lekarza zlecającego fizjoterapię domową 
- Rehabilitacji domowa 
- Szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych 
- Wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niesamodzielnych 
- Pobyt rehabilitacyjny w Ośrodku Dziennym 
Każdy uczestnik będzie objęty wsparciem w projekcie przez okres trwania projektu. W 
ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej odbywać się będą 4 wizyty pielęgniarki 
w tygodniu oraz w ramach rehabilitacji domowej 2 wizyty fizjoterapeuty w tygodniu, 
zaś wizyty lekarza w celu zlecenia zabiegów fizjoterapeutycznych odbywać się będą co 
2 miesiące. Szkolenie dla opiekunów będą prowadzone w miejscu świadczenia 
wsparcia (czyli w domach osób niesamodzielnych). Wsparcie, w postaci konsultacji z 
psychologiem, będzie dostępne średnio 1-2 wizyty w miesiącu. Każdy z Uczestników 
Projektu - trzykrotnie podczas projektu - weźmie udział w pobycie rehabilitacyjnym w 
Ośrodku Dziennym Rehabilitacji (15,15 i 15 dniowy). 
5. Świadczenia udzielane w ramach Programu są dla Uczestników bezpłatne. 
6. Świadczenia będą realizowane przez zespół: pielęgniarek, fizjoterapeutów, lekarza, 
psychologa. 
7. Udział w Projekcie jest dobrowolny. Uczestnik może na każdym etapie zrezygnować 
z udziału w Projekcie. Po wcześniejszym zakończeniu udziału w Projekcie, na miejsce 
osoby, która zrezygnowała z udziału, rekrutowana jest inna osoba z listy rezerwowej 
lub z nowej rekrutacji. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten 
sam status i płeć (np. w przypadku rezygnacji kobiety, na jej miejsce zostanie przyjęta 
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pierwsza na liście kobieta). 
8. W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione świadczenia opieki pielęgniarskiej 
i rehabilitacyjnej, konsultacje psychologiczne. 
 

§ 4 Cel projektu 

1. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych 
odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. Realizacja celu głównego 
przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez: zapewnienie 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej, rehabilitacji osób niesamodzielnych, wsparcie 
psychologiczne oraz szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad 
osobami niesamodzielnymi. Realizacja projektu pozwoli na m.in. poprawę stanu 
zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów; zwiększenie dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej, poprawę stanu psychicznego i wiedzy opiekunów osób 
niesamodzielnych, dostosowanie opieki do indywidualnych potrzeb osób 
niesamodzielnych, przygotowanie beneficjentów do samoopieki. 
2. Projekt wpłynie na poprawę zdrowia i sprawności osób niesamodzielnych, 
zaspokojenie rosnącego zapotrzebowanie na usługi zdrowotne w związku ze 
starzeniem się społeczeństwa oraz wzrostem zapadalności na choroby powodujące 
niesamodzielność, poprawę wiedzy opiekunów na temat opieki, zmniejszenie 
występowania chorób psychicznych wśród opiekunów osób niesamodzielnych np. 
depresja. 
3. Projekt będzie obejmował realizowanie świadczeń pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej zgodnie ze standardami tego rodzaju świadczeń wykonywanych 
w ramach kontraktu z NFZ, przy czym usługi oferowane dla uczestników Projektu 
Twoja Klinika  Sp. z o.o. będą rozszerzone o rehabilitację w domu pacjenta oraz pobyt 
w Ośrodku Dziennym. 

§ 5 Czas realizacji 

1. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2018 roku do 30.06.2020 roku. 
2. Wizyty pielęgniarek, fizjoterapeutów, lekarza, porady psychologiczne a także pobyt 
w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji będą się odbywały zgodnie z harmonogramem 
opracowanym przez realizatora projektu w uzgodnieniu z uczestnikami.  

 

§ 6 Źródło finansowania 

Projekt pt. „Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego”, jest w  
90 % współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-
2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 
IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2: Usługi społeczne i 
zdrowotne– ZIT, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr (projekt nr 
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RPLD.09.02.02-10-B015/18), zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a w 10 % jest finansowany przez realizatora projektu 
w ramach wkładu własnego. 

§ 7 Rekrutacja w zakresie uczestnictwa w Projekcie 

1. Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym 
zasady równości płci. Zakłada się równy dostęp do projektu kobiet i mężczyzn 
spełniających warunki udziału w projekcie. 
2. Do uczestniczenia w Projekcie może zgłosić się osoba, która: 
a) jest osobą niesamodzielną lub opiekunem osoby niesamodzielnej będącej 
uczestnikiem projektu, a nadto 
b) w skali Barthel otrzymała 60 punktów i mniej (nie dotyczy dzieci w wieku do lat 3, u 
których nie dokonuje się oceny w skali Barthel) 
c) zamieszkuje na terenie powiatu brzezińskiego. 
3. Rekrutacja będzie prowadzona w następujących etapach: 
a. ETAP I: złożenie w Biurze Projektu (osobiście/pocztą/kurierem/e-mailem) 
następujących dokumentów: 
- formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność: 
a) wobec osób w wieku powyżej 3 lat – w przypadku uzyskania oceny do 40 pkt w skali 
Barthel: skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do 
objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel, 
b) wobec osób w wieku powyżej 3 lat - w przypadku uzyskania oceny od 40 do 60 pkt 
w skali Barthel: karta oceny wg skali Barthel przeprowadzona przez pielęgniarkę lub 
lekarza POZ 
c) w przypadku dzieci w wieku 0-3 lat: skierowanie wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką pielęgniarską 
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 
2do Regulaminu) 
- oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach 
współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 (załącznik nr 3 do 
Regulaminu) 
Dodatkowo, w celu przyznania dodatkowych punktów, kandydat/kandydatka 
powinien/powinna dostarczyć: 
1. zaświadczenie o korzystaniu z opieki MOPS, 
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny (w 
przypadku osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi, na potwierdzenie 
statusu osoby niepełnosprawnej można przedstawić inny dokument potwierdzający 
stan zdrowia, wydany przez lekarza, tj. opinię bądź orzeczenie o stanie zdrowia), 
3. oświadczenie stwierdzające fakt, że opiekun osoby niesamodzielnej jest jedynym 
sprawnym dorosłym poza nim. 
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Dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia rekrutacji. 

b. ETAP II: weryfikacja dokumentacji: 
Każdy kandydat/kandydatka, będący osobą niesamodzielną, musi spełnić łącznie ogólne 

kryteria udziału, tj.: 
- status osoby niesamodzielnej ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność 
- weryfikacja poprzez złożenie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali 
opartej na skali Barthel, lub innego dokumentu wskazanego w punkcie „ETAP I” – lit. 
od a do c. 
- posiadanie oceny wynoszącej maksymalnie 60 punktów w skali Barthel (nie dotyczy 
dzieci w wieku do lat 3, u których nie dokonuje się oceny w skali Barthel) 
- zamieszkiwanie na terenie powiatu brzezińskiego. 
W tym zakresie przyjmuje się następujące kryteria oceny: 
- kandydat spełnia ww. warunki - 1 pkt 
- kandydat nie spełnia ww. warunków - 0 pkt. 
W przypadku niespełnienia postawionych ogólnych kryteriów formularze zostaną 
odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie. 
c. ETAP III: ocena złożonych formularzy pod względem kryteriów premiujących. 
Każdy złożony formularz wraz z załączonymi dokumentami, pod warunkiem przejścia 
oceny wskazanej w pkt. b powyżej ( etap II ), przejdą ocenę pod względem 
premiujących kryteriów udziału: 
a) Stopień niepełnosprawności: znaczny (10 pkt.), umiarkowany (5 pkt.), lekki (2 pkt.), 
niepełnosprawność sprzężona (2 pkt.), niepełnosprawność intelektualna (2 pkt.), osoby 
z zaburzeniami psychicznymi (2 pkt.) 
b) korzystanie z opieki MOPS-u/GOPS-u (zaświadczenie/oświadczenie - 5 pkt.) 
c) Sytuacja domowa - oświadczenie stwierdzające fakt, że opiekun osoby 
niesamodzielnej jest jedynym sprawnym dorosłym poza nim (10 pkt.)  

d. ETAP IV: posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej (koordynator, pielęgniarka, 
fizjoterapeuta/lekarz). 
1. W ramach tego etapu zostanie sporządzony protokół z uzasadnieniem 
zakwalifikowania danego Kandydata do udziału w Projekcie lub braku takiego 
zakwalifikowania. Komisja sporządzi listę uczestników/uczestniczek, które spełniały 
ogólne kryteria udziału, otrzymały wysoką liczbę punktów premiujących i które 
podczas oceny stopnia niesamodzielności otrzymają 60 punktów lub mniej, przy czym 
do projektu mogą być przyjęte osoby, które w skali Barthel otrzymały 60 punktów i 
mniej ( nie dotyczy dzieci w wieku do lat 3, u których nie przeprowadza się oceny w 
skali Barthel ). W przypadku osób, które w ramach rekrutacji otrzymają taką samą 
liczbę punktów, o przyjęciu do projektu będzie decydować w pierwszej kolejności wiek 
od 0-3 lat, a w następnej niższa ocena w skali Barthel. 
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3. Osoby z najwyższą liczba punktów zakwalifikują się do projektu w pierwszej 
kolejności. Z osób niezakwalifikowanych bezpośrednio do projektu utworzona zostanie 
listarezerwowa. 
e. ETAP V: ogłoszenie wyników. 
Powstaną dwie listy: lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa. 
Kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie, 
mailowo lub osobiście. 
W sytuacji, gdy w I pierwszym terminie rekrutacji nie zgłosi się odpowiednia 

liczba kandydatów rekrutacja może być przeprowadzona powtórnie. 

Organizator ma prawo rozpocząć rekrutację dla liczby uczestników mniejszej niż 20 

osoby - do limitu aktualnie zatrudnionych pielęgniarek, wg. przelicznika 1 etat 

pielęgniarki na 4 pacjentów. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona sukcesywnie w okresie od 01.06.2018 roku. 
3. Rekrutacja jest prowadzona w Biurze Projektu w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 87, od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 oraz e-mail biuro@bremed.com.pl 
4. Kandydaci do udziału w projekcie zgłaszają swoją chęć uczestnictwa poprzez 
złożenie dokumentów rekrutacyjnych wskazanych w paragrafie 7 ust. 2 pkt 3a 
niniejszego Regulaminu w biurze projektu. 
5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w przychodni  NZOZ 
BREMED, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 87 a także na stronie www.bremed.com.pl 
w zakładce Unia Europejska – Programy RPO. 
6. Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 
7. Zgłoszenia dokonywane bez zachowania powyższych postanowień nie będą 
przyjmowane ze względu na swoje wady formalne, zaś złożone nie zostaną 
rozpatrzone. 
8. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest każdorazowo ostateczna i nie podlega procedurze 
odwoławczej. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminu bądź wprowadzenia 
dodatkowych postanowień. 
2. W przypadku zmian dokonywanych w Regulaminie bądź wprowadzenia 
dodatkowych postanowień Projektodawca niezwłocznie umieści informacje na 
stronie internetowej projektu. 
3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje 
Koordynator Projektu. 
4. Beneficjent przystępując do programu, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje 
Regulamin projektu. 
5. Kandydat ( opiekun prawny/ przedstawiciel ustawowy), podpisując formularz 
rekrutacyjny oświadcza , że zapoznał się i akceptuje regulamin projektu. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie 

http://www.bremed.com.pl/
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obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego. 
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018 roku do dnia 30.06.2020 roku. 
8. Za zarządzanie oraz nadzór organizacyjny nad całością przedsięwzięcia odpowiada 
Koordynator Projektu. 
 
Załączniki: 
- nr 1- formularz rekrutacyjny 
- nr 2 - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
- nr 3 - oświadczenie o braku korzystaniu z tego samego wsparcia oferowanego w 
projekcie 


