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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE  

pn. „Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu 
bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową” 

RPKP.09.03.01-04-0003/18 
 

§ 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Regulamin określa warunki udziału w projekcie pn. „Stworzenie skoordynowanego systemu 

pomocy dla mieszkańców subregionu bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz 

medyczną opiekę domową”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014–2020. Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 

Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,  Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych. 

1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.023.2019 

zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Pallmed sp. z o. o.  

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie: 

Partner wiodący: Pallmed sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. W. Roentgena 3. 

Partnerzy: 

• Stowarzyszenie im. Sue Ryder z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców 6 

• „Intermed” sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 31  

3. Celem projektu jest rozwój systemu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 

niesamodzielnymi i ciężko chorymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi, w środowisku lokalnym 

oraz poprawa dostępu do limitowanych usług/świadczeń zdrowotnych długoterminowych 

i paliatywnych poprzez utworzenie 3 Dziennych Domów Opieki Medycznej oraz miejsc 

świadczenia domowej opieki medycznej a także działań informacyjno-edukacyjnych, 

skierowanych do osób niesamodzielnych i opiekunów osób niesamodzielnych, zamieszkałych 

na terenie subregionu bydgoskiego. 

4. Projekt realizowany jest w okresie – od 01.03.2019r. do 30.06.2021r. 

5. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

 

§2 

DEFINICJE 

PROJEKT  – Projekt „Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu 

bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową”; 

SUBREGION BYDGOSKI - miasto Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki, 

tucholski. 
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DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej; 

CENTRUM KOORDYNACJI I EDUKACJI – biuro projektu, mieszczące się przy ul.  Jana Pawła II  117, 

85-152 Bydgoszcz, tel. 52 329 00 95 wew. 8 

UCZESTNIK – osoba spełniająca warunki wskazane w § 3, która podpisała umowę udziału 

w Projekcie; 

PROJEKTODAWCA – Pallmed sp. z o. o.  ul. W. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz; 

OPIEKUN – opiekun prawny bądź Osoba Bliska; 

OSOBA BLISKA – małżonek, krewny lub powinowaty (krewny małżonka) do drugiego stopnia w linii 

prostej (ojciec, matka, syn, córka, dziadek, babka, wnuk, wnuczka); przedstawiciel ustawowy; 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (np. konkubent ) a także dowolna osoba wskazana przez 

pacjenta; 

OSOBA NIESAMODZIELNA – osoba, u której ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub 

wady wrodzone, stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych 

osób w zakresie: odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia 

oraz prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 

§ 3 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Projekt ma za zadanie: 
1. Wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, 

dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych.  

2.  Zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób 
niesamodzielnych, w tym starszych.  

3. Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby 
niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania.  

4. Poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów.  

5. Wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne.  

6. Przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z chorobą i opieki a tym samym umożliwienie 
podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia przez opiekuna osoby niesamodzielnej. 

 

§ 4 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. 

2. Uczestniczką / Uczestnikiem projektu może zostać: 

a. osoba niesamodzielna; 

b. opiekun osoby niesamodzielnej, mieszkający (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), pracujący 

lub uczący się na terenie subregionu bydgoskiego;  
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c. każda osoba, która jest pacjentem pozostającym pod opieką Pallmed sp. z o.o. prowadzącą 

NZOZ Dom Sue Ryder; 

3. Warunkiem udziału w Projekcie, poza spełnieniem kryteriów wskazanych w ust. 2 (powyżej), 

jest podpisanie umowy o udział w Projekcie. 

4. Powyższe zasady udziału w Projekcie uwzględniają zasady równości szans, w tym zasady 

równości płci, to jest równy dostęp do projektu kobiet i mężczyzn spełniających warunki 

udziału w Projekcie. 

5. Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane osobowe 

i podpisując deklarację zgłoszeniową, zawierającą wyrażenie zgody na gromadzenie 

i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu; dane 

osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu.  

6. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz 

spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.  

7. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na 

podstawie których został zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

 

§ 5 

ZAKRES WSPARCIA 

Przedmiotem projektu jest stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla osób 

niesamodzielnych m.in. poprzez powstanie Centrum Koordynacji i Edukacji, które będzie  

odpowiedzialne za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej oraz świadczenia opieki 

zdrowotnej udzielanej w warunkach domowych dla osób wymagających opieki hospicyjnej, 

długoterminowej i paliatywnej. Zadanie realizowane będzie zgodnie z kujawsko-pomorskim 

modelem projektu w ramach poddziałania 9.3.1 RPO WK-P - Centrum Koordynacji Opieki 

Medycznej dla osób niesamodzielnych. 

Głównymi zadaniami Centrum Koordynacji i Edukacji jest: 

1. kwalifikacja uczestników projektu do adekwatnej formy wsparcia zgodnie z indywidualą 

diagnozą potrzeb dokonaną na etapie rekrutacji do projektu; 

2. dobór specjalistycznych form pomocy do zgłaszanych na bieżąco potrzeb uczestników 

projektu; 

3. umożliwienie indywidualnych konsultacji m.in. z lekarzem POZ, pielęgniarką; 

4. doradztwo telefoniczne w zakresie usług dostępnych w projekcie, świadczonych przez 

profesjonalną kadrę; 

5. informowanie nt. możliwości pozyskania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego; 

6. informowanie o dostępnych miejscach w Dziennym Domu Opieki Medycznej; 
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a także:  

I. Powstaną 3 Dzienne Domy Opieki Medycznej: 

• DDOM Bydgoszcz  –  ul. Babia Wieś 20,  85-023 Bydgoszcz 

• DDOM Świecie – ul. Gen.  Józefa Hallera 5A,  86-100 Świecie 

• DDOM Tuchola – ul. Bydgoska 7,  89-500 Tuchola 

które będą funkcjonować od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. 

Zapewnią one opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania 

w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.  

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należeć 

będą: 

➢ opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji; 

➢ doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych; 

➢ usprawnianie ruchowe; 

➢ stymulacja procesów poznawczych; 

➢ terapia zajęciowa; 

➢ przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne). 

 

II. W ramach projektu realizowane również będą świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 

w warunkach domowych, realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia: 

1. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa dla dzieci, w tym. m.in 

a) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę; 

b) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, 

c) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania; 

d) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny; 

e) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym 

funkcjonowaniem w środowisku domowym; 

f) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. 

2. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa dla osób dorosłych; świadczenia jw. 

3. Świadczenia udzielane w warunkach domowych przez zespół długoterminowej opieki domowej 

dla dzieci wentylowanych mechanicznie, w tym m.in: 

a) w przypadkach wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, świadczenia 

opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz pozostały personel; 

b) w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia bez względu na czas trwania 

nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez 

lekarza, pielęgniarkę oraz pozostały personel; 

c) badania diagnostyczne 

4. Świadczenia udzielane w warunkach domowych przez zespół długoterminowej opieki domowej 

dla osób dorosłych wentylowanych mechanicznie, w tym m.in: 

a) w przypadkach wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, świadczenia 

opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz pozostały personel; 



 
 

_____________________________________________________________________________                                     
Pallmed sp. z o.o  Centrum Koordynacji i Edukacji:  ul. Jana Pawła II 117    85-152 Bydgoszcz, 
tel.+48 52 329 00 95 wew. 8,     e-mail: ddom@domsueryder.org.pl,     www.ddom.org 

Strona 5 z 8 

 

b) w przypadkach wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas 

trwania wynosi powyżej 16h na dobę, w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą 

niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych, świadczenia opieki 

zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz pozostały personel; 

c) w przypadkach wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas 

trwania wynosi od 8 do 16h na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, 

pielęgniarkę oraz pozostały personel; 

d) w przypadkach wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas 

trwania wynosi poniżej 8 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez 

lekarza i pielęgniarkę;  

e) badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, 

 

5. Opieka hospicyjna nad dzieckiem realizowana w warunkach domowych, w tym: 

a) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy; 

b) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki; 

c) leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

d) leczenie innych objawów somatycznych; 

e) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; 

f) rehabilitację; 

g) zapobieganie powikłaniom. 

6. Opieka paliatywna lub hospicyjna nad osobą dorosłą realizowana w warunkach domowych 

Świadczenia obejmują:  jw. 

 

§ 6 

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do: 

1. pacjentów 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 organizacji opieki i leczenia osoby 

niesamodzielnej, 

2. pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym 

w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia 

szpitalnego, 

3. pacjentów wymagających, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, 

opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagających hospitalizacji 

w oddziale szpitalnym, 
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4.  osób niesamodzielnych, 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 

5. pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, 

postępujące, ograniczające życie choroby, 

6. osób mających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

7. osób, u których nie stwierdzono, zaawansowanej choroby psychicznej lub uzależnienia (nie 

korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień), 

8. opiekunów osób niesamodzielnych, w szczególności członków rodzin mieszkających 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego 

§ 7 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. 

2. Wymagane dokumenty: 

a) Skierowanie do adekwatnej formy wsparcia (DDOM lub medycznej opieki domowej); 

b) Karta Oceny Świadczeniobiorcy (określająca poziom samodzielności wg skali Barthel) 

wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu; 

c) Oświadczenie uczestnika projektu  

d) Zgoda i zobowiązanie rodziny/ opiekuna pacjenta; 

3. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.ddom.org  oraz 

w Centrum Koordynacji i Edukacji ul. Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz. 

4. Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana jest  pocztą tradycyjną na adres: 86-031 Osielsko; 

ul. Szosa Gdańska 19 z dopiskiem na kopercie DDOM, osobiście w Centrum Koordynacji 

i Edukacji ul. Jana Pawła II 117  w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej wysłanej w formie skanu na adres e-mail: ddom@domsueryder.org.pl  

5. Kwalifikacji  dokonywać będzie Zespół Terapeutyczny,  na podstawie kompletu złożonych 

dokumentów i kryteriów rekrutacyjnych. 

6.  W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów kryterium 

rozstrzygającym przyjęcia do projektu będzie kolejność zgłoszeń.  

7.  W sytuacji zwolnienia miejsca w DDOM lub opiece domowej, osoby z listy rezerwowej 

kierowane są do wsparcia jedynie w przypadku, w którym ich status nie uległ zmianie. 

http://www.ddom.org/
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8. Informacja o statusie kwalifikacji zostanie przekazana drogą elektroniczną - e-mailowo lub 

telefonicznie z wykorzystaniem informacji o danych kontaktowych, zawartych w Formularzu 

Zgłoszeniowym. 

9. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia najpóźniej 

w pierwszym dniu wsparcia:  

a) Umowy uczestnika Projektu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu Udziału w Projekcie 

uczestnictwa w projekcie 

b) Oświadczenia uczestnika Projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Udziału 

w Projekcie uczestnictwa w projekcie,  

10. Osoby, którym udzielone będzie wsparcie w formie zapewnienia także bezpłatnego 

transportu do/z DDOM zobowiązane będą do dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu 

wsparcia zobowiązania rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.  

11. Wymienione powyżej dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem 

Uczestnika/Uczestniczki wraz z datą wypełnienia dokumentów.  

12. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów ( ust. 9 i 10) w wyznaczonym terminie 

będzie skutkować wykreśleniem Uczestnika/czki z Projektu. W zaistniałej sytuacji do projektu 

zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

13. W uzasadnionych przypadkach, realizator projektu ma prawo zweryfikować wiarygodność 

danych podanych w formularzu rekrutacyjnym i załącznikach przez: 

a) sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach, 

b) zobowiązanie uczestników do przedłożenia stosownych dokumentów.  

14. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Pallmed sp. z o.o.  

15. Dokumentacja rekrutacyjna przetwarzana jest i przechowywana zgodnie z postanowieniami 

zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych        

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwanego RODO). 

 

§ 8 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestniczka / Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie, wymaga to 

jednak wypowiedzenia umowy o udział w Projekcie. 

2. Realizator Projektu może wypowiedzieć umowę o udział w Projekcie jedynie w przypadku: 

a) gdy Uczestniczka / Uczestnik przestał spełniać warunki udziału w Projekcie; 

b) gdy Osoba Niesamodzielna stale i systematycznie odmawia realizacji ustalonego 

indywidualnego planu terapeutycznego, co powoduje, że nie jest możliwe udzielanie jej 

wsparcia zgodnie z celami Projektu; 
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c) gdy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Opiekuna niemożliwe jest przeprowadzenie 

szkoleń i/lub warsztatów. 

d) gdy Uczestniczka / Uczestnik łamie postanowienia Regulaminu udziału w Projekcie. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje w okresie od 01.06.2019r. do 31.12.2021r.  

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.ddom.org  oraz w Centrum Koordynacji 

i Edukacji – ul.  Jana Pawła II  117, 85-152 Bydgoszcz. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 

o czym poinformuje Uczestników co najmniej poprzez swoją stronę internetową.  

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Zarządu Pallmed sp. z o.o., który kieruje się 

w procesie podejmowania decyzji przede wszystkim zewnętrznymi wytycznymi w zakresie 

realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz przepisami obowiązującego 

prawa. 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 

2. Oświadczenie uczestniczki/ka projektu - RODO 

3. Oświadczenie uczestniczki/ka projektu o korzystaniu ze świadczeń medycznych u innego 

świadczeniodawcy 

4. Umowa uczestnictwa w projekcie 


