Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej”
nr POWR.05.02.00-00-0139/15
1. DEFINICJE
1.

Beneficjent – Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

2.

DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej - jedna z form deinstytucjonalizacji opieki nad
osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego
(podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np.
poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej). W dziennym domu opieki medycznej
zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

3.

Projekt – „Dzienny Dom Opieki Medycznej” - projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V Osi
priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i
rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój

4.

Uczestnik projektu – osoba/pacjent zakwalifikowana/y do projektu zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie:
4.1 Osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług
(wyżywienie, transport) w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej.
4.2 Osoba korzystająca z działań edukacyjnych skierowanych do rodzin i opiekunów
pacjenta przebywającego w Dzienny Dom Opieki Medycznej przygotowujące do
kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną.

5.

Organizator – podmiot udzielający świadczeń w ramach DDOM tj. Caritas Archidiecezji
Gdańskiej.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Regulamin) określa zasady rekrutacji
Uczestników projektu i uczestnictwa w projekcie pt: „Dzienny Dom Opieki Medycznej”
nr POWR.05.02.00-00-0139/15”.
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2.

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej
wyodrębnionego strukturalnie, będącego częścią podmiotu leczniczego Centrum
Pomocowego im. św. Jana Pawła II w Gdańsku powołanym przez Caritas Archidiecezji
Gdańskiej, a także zasady i warunki korzystania z DDOM określa Regulamin
Organizacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Projekt w zakresie bezpośredniego korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz innych
usług (wyżywienie, transport) w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej
skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:
1.1 są mieszkańcami województwa pomorskiego, w szczególności w wieku pow. 65
roku życia (weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości oraz formularza
zgłoszeniowego),
1.2 zamierzają skorzystać ze świadczeń DDOM bezpośrednio po przebytej
hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń
zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu
ze szpitala),
1.3 ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie
oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów),
1.4 nie są wyłączeni z możliwości z otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączenie: osoby
korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej
i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej -oddział dzienny lub stacjonarny; gdy
wskazaniem

jest

zaawansowana

choroba

psychiczna

lub

uzależnienie)

(weryfikacja na podstawie składanego w deklaracji oświadczenia),
1.5 wymagają 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 (weryfikacja na
podstawie skierowania do DDOM wydanego przez lekarza POZ lub lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu)
1.6 mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na
podstawie

składanego

w

deklaracji

w systemie EWUŚ).
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oświadczenia

i/lub

weryfikacja

2. Projekt w zakresie działań edukacyjnych (5 spotkań 5-godz, łącznie 25 h x 4 edycje)
skierowanych do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w Dzienny Dom Opieki
Medyczne przygotowujące do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną,
skierowany jest do osób będących członkiem rodziny pacjenta przebywającego w
Dzienny Dom Opieki Medycznej i/lub pełniących rolę faktycznego opiekuna pacjenta
przebywającego w Dzienny Dom Opieki Medycznej.
3. Uczestnikiem projektu w zakresie wskazanym w pkt 3 ppkt.1 może być osoba (kobieta,
mężczyzna), która spełnia kryteria, o których mowa pkt. 3 ppkt. 1 ustęp 1-1.6 oraz
przedłoży wymagane dokumenty określone pkt. 3 ppkt. 6 ustęp 6.1-6.7, na podstawie
których zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
4. Uczestnikiem projektu w zakresie wskazanym w pkt 3 ppkt.2 może być osoba (kobieta,
mężczyzna), która spełnia kryteria, o których mowa pkt. 3 ppkt. 2 oraz przedłoży
wymagane dokumenty określone pkt. 3 ppkt. 7 ustęp 7.1-7.3, na podstawie których
zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
5. Wzory wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Beneficjenta
oraz w placówce Beneficjenta tj. Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II ul.
Fromborska 24 w Gdańsku.
6. W zakresie wskazanym w pkt 3 ppkt.1 wymagane dokumenty rekrutacyjne obejmują:
6.1 Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 1);
6.2 Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2);
6.3 Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3);
6.4 Kopię dokumentu tożsamości potwierdzającą miejsce zamieszkania;
6.5 Kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą
przystąpienia do projektu;
6.6 Skierowanie do DDOM wraz z oceną świadczeniobiorcy według skali Barthel
(załącznik nr 4 oryginał);
6.7 Zgodę i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do
transportu (załącznik nr 5).
7. W zakresie wskazanym w pkt 3 ppkt. 2 Wymagane dokumenty rekrutacyjne obejmują:
7.1 Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 6)
7.2 Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 7)
7.3 Oświadczenie (załącznik nr 7)
8. Skierowanie wraz z oceną świadczeniobiorcy według skali Barthel do DDOM wydaje:
8.1 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
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8.2 w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
9. Do Projektu w zakresie bezpośredniego korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz
innych usług (wyżywienie, transport) w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej,
zostanie

zakwalifikowanych

łącznie

60

Uczestników

projektu

w

tym:

42 kobiety i 18 mężczyzn. Równocześnie ze wsparcia w ramach projektu może
korzystać 15 osób.
10. Do Projektu w zakresie działań edukacyjnych (5 spotkań 5-godz, łącznie 25 h x 4
edycje) skierowanych do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w Dzienny Dom
Opieki Medyczne przygotowujące do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną,
zostanie zakwalifikowanych łącznie 60 Uczestników projektu (kobiet i mężczyzn).
4. ZASADY REKRUTACJI
1.

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w trybie ciągłym począwszy od 01.08.2016 r.

2.

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest bezpośrednio przez Organizatora.

3.

Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn.

4.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej, w placówce
Beneficjenta tj. Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24
w Gdańsku. Dokumenty przekazane drogą elektroniczną (skany) nie będą akceptowane.

5.

O zakwalifikowaniu Uczestnika do Projektu decydują następujące kryteria:
5.1 formalne, tj.: kompletność złożenia wypełnionych dokumentów, przy czym Uczestnik
Projektu może uzupełnić ewentualne braki formalne we wskazanym terminie
(weryfikacja przez koordynatora projektu). Nie uzupełnienie wskazanych braków we
wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia. Beneficjent nie
zwraca dokumentów, które zostały odrzucone.
5.2 merytoryczne:
5.2.1

spełnienie warunków udziału w Projekcie określonych w pkt. 3 ppkt. 1 ustęp 1-1.6
(weryfikacja przez Lekarzy DDOM). W przypadku wątpliwości, co do zasadności
udzielenia świadczeń ze względu na stan zdrowia Pacjenta w ramach DDOM na
podstawie złożonych dokumentów Lekarz DDOM ma prawo wezwać pacjenta/
rodzinę pacjenta na wizytę kwalifikacyjną lub zgłosić potrzebę przedstawienia
dodatkowych wyników badań pacjenta. Nie wywiązanie się z powyższego będzie

Strona 4 z 6

skutkowało odrzuceniem zgłoszenia. Beneficjent nie zwraca dokumentów, które
zostały odrzucone.
5.2.2

spełnienie warunków udziału w Projekcie określonych w pkt. 3 ppkt. 2.

5.3 kolejność zgłoszeń (zgodnie z datą wpływu kompletu dokumentów).
6.

Beneficjent zastrzega sobie prawo preferencji w przyjęciu do Projektu osób powyżej 65
roku życia.

7.

O przyjęciu do projektu Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani drogą telefoniczną na
numer telefonu do kontaktu wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, lub w przypadku
braku telefonu pisemnie.

8.

Rekrutacja zostanie zakończona w momencie zapełnienia wszystkich wolnych miejsc
umożliwiających udział w Projekcie.

9.

Uczestnicy Projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału
w Projekcie zostaną uwzględnieni w liście rezerwowej.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1.

W zakresie bezpośredniego korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług w
ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Uczestnikom przysługują:
1.1 świadczenia z zakresu opieki medycznej połączone z kontynuacją terapii i procesem
usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych;
1.2 wyżywienie podczas pobytu w formie obiadu (2 dania i napój) oraz w razie potrzeby
i możliwości realizacyjnych Organizatora bezpłatny transport z miejsca zamieszkania
do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.

2.

Uczestnik projektu ma prawo do korzystania z wszystkich powyższych form świadczeń
zgodnie z indywidualnym planem terapii ustalanym na podstawie przeprowadzonych
badań i konsultacji w ciągu pierwszych trzech dni pobytu w DDOM.

3.

W zakresie działań edukacyjnych skierowanych do rodzin i opiekunów pacjenta
przebywającego w Dzienny Dom Opieki Medyczne przygotowujące do kontynuacji opieki
nad osobą niesamodzielną, Uczestnikom przysługują:
3.1 nieodpłatny udział w szkoleniu (5 spotkań 5-godz, łącznie 25 h);
3.2 materiały szkoleniowe;
3.3 poczęstunek.

4. Czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez Zespół Terapeutyczny
DDOM i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych,
z zastrzeżeniem, iż może zostać skrócony w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta
oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.
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5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do korzystania ze świadczeń w ramach projektu
w sposób ciągły pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu w przypadku
odnotowania nieusprawiedliwionej nieobecności.
6. Codzienna obecność jest potwierdzana na liście obecności.
7. Po zakończeniu udziału pacjent zobowiązany jest wypełnić ankiety niezbędne w procesie
ewaluacji.
8. Za udział w Projekcie, a tym samym korzystanie ze świadczeń w ramach DDOM Uczestnicy
Projektu nie ponoszą kosztów.
9. Uczestnik Projektu może uczestniczyć/ korzystać ze świadczeń tylko raz w okresie trwania
Projektu.
10. W przypadku skreślenia/rezygnacji Uczestnika Projektu zakwalifikowanego do Projektu,
na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik oczekujący w kolejce.
11. Szczegółowe warunki pobytu w DDOM określa Regulamin Organizacyjny DDOM.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.

2.

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.
7. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika.
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 4 - Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej i Karta oceny
świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM (Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel).
Załącznik nr 5 - Zgoda i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do
transportu.
Załącznik nr 6 - Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik nr 7 - Deklarację uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 8 - Oświadczenie uczestnika.
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