
                        
 

Regulamin rekrutacji w celu pobytu w DDOM w ramach 

projektu  „Szansa dla wykluczonych - Dzienny Dom 

Opieki Medycznej w Busku – Zdroju” 

  

§ 1 Informacje ogólne o Projekcie 

1. Projekt nr RPSW.09.02.03-26-0005/19-00 „Szansa dla 

wykluczonych – Dzienny Dom Opieki Medycznej w 

Busku-Zdroju” jest realizowany przez FONTIA sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój we współpracy 

z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki 

Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-

Zdrój. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 9. Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 

wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

3. Projekt jest realizowany na terenie powiatu buskiego od 

1.10.2019 r. do 30.09.2021 r.  

4. Projekt jest otwarty dla kobiet i mężczyzn w tym osób 

z niepełnosprawnościami, którzy spełniają warunki udziału 

w Projekcie.  

5. Wsparcie w ramach Projektu przeznaczone jest do osób 

niesamodzielnych, ze  szczególnym uwzględnieniem  osób 

powyżej 65 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, 

których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie 

wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej 

i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie 

wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego 

i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. 

Świadczenia w DDOM udzielane są pacjentom 

wymagającym  ze względu na stan zdrowia świadczeń 

pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz 

kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji 

w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu 

samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.  

6. Do DDOM mogą zostać przyjęci pacjenci 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; pacjenci, u których występuje 

ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym 

w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały 

świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. 

7. Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi 

w ramach DDOM będą objęte osoby mające prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 poz. 1373, z późn. zm.). 

8. Pobyt w DDOM ma służyć poprawie stanu zdrowia 

i samodzielności życiowej, zapobieganiu wczesnym 

powikłaniom poszpitalnym, przygotowaniu pacjenta 

i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki.  

§ 2 Definicje 

1. Beneficjent - FONTIA sp. z o.o. ul. 1 Maja 1, 28-100 

Busko-Zdrój. 

2. DDOM – dzienny dom opieki medycznej utworzony 

w ramach Projektu. 

3. Osoby niesamodzielne – osoby, które ze względu na stan 

zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub 

wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego. 

4. Partner - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, 28-100 

Busko-Zdrój. 

5. Projekt - Projekt nr RPSW.09.02.03-26-0005/19-00 

„Szansa dla wykluczonych – Dzienny Dom Opieki 

Medycznej w Busku-Zdroju”. 

6. Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do 

udziału w Projekcie. 

§ 3 Kryteria udziału 

1. Projekt jest skierowany do pełnoletnich osób 

niesamodzielnych z powiatu buskiego.  

2. Do DDOM mogą być przyjęci pacjenci po przebytej 

hospitalizacji lub pacjenci, u których występuje ryzyko 

hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym 

w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały 

świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. 

3. W procesie rekrutacji przyznawane są dodatkowe punkty 

w następujących sytuacjach: 

1) ocena w skali Barthel  

a. od 40 do 45 – 10 punkty,  

b. od 46 do 55 – 5 punktów, 

c. od 56 do 65 – 2 punktów, 

2) pobyt w szpitalu (punkty przyznawane są tylko za 

jeden przypadek) 

a. pobyt w ciągu ostatnich 2 miesięcy – 10 pkt, 

b. pobyt w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy – 5 pkt, 

c. pobyt w ciągu ostatnich 7-12 miesięcy – 2 pkt, 

3) osoba z niepełnosprawnością (punkty przyznawane 

są tylko za jeden przypadek) 

a. stopień lekki - 2 pkt,  

b. umiarkowany-5pkt,  

c. znaczny-6 pkt,  

d. niepełnosprawność (O5R)-10 pkt,  

e. niepełnosprawność (O7S)-5 pkt, 

4) choroba przewlekła – 15 pkt 

a. nadciśnienie  

b. zwyrodnienia stawowe   

c. ból kręgosłupa/pleców  

d. choroba wieńcowa 

e. cukrzyca  

f. nadwaga/otyłość. 

5) Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby 

w wieku powyżej 65 lat. Projekt zakłada ponad 

50 % udział osób w DDOM w wieku powyżej 65 

lat. 

 

§ 4 Rekrutacja uczestników do DDOM 

 

1. Rekrutacja uczestników jest prowadzona przez 

Partnera Projektu, ul. Sądowa 9, Busko-Zdrój, 28-100. 



                        
 

Kontakt dla potencjalnych Uczestników tel. 41 356 71 

40; e-mail: ddom.rekrutacja@interia.pl; pok. 212. 

2. W celu otrzymania wsparcia w ramach Projektu należy 

złożyć następujące dokumenty: 

1) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu), 

2) oświadczenie dotyczące ochrony danych 

osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu), 

3) skierowanie do DDOM (załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu),  

4) kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do 

DDOM (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). 

5) kserokopię wypisu ze szpitala, jeśli dotyczy, 

6) karta dodatkowych kryteriów merytorycznych wraz 

z kserokopią dokumentów potwierdzających 

dodatkowe kryteria: termin pobytu w szpitalu 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy i/lub 

potwierdzających chorobę przewlekłą, o której 

mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 i/lub kopię zaświadczenia 

o niepełnosprawności, tylko w przypadku ubiegania 

się o dodatkowe punkty podczas rekrutacji 

(załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu), 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w tym danych dotyczących 

stanu zdrowia (załącznik nr 6 do niniejszego 

regulaminu). 

3. Skierowanie do DDOM oraz karty, o których mowa 

odpowiednio w ust. 2 pkt 3, 4, 6 można uzyskać 

u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w siedzibie 

Partnera. 

4. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Partnera 

Projektu, ul. Sądowa 9, Busko-Zdrój, pok. 212. 

5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie oznacza 

zakwalifikowania do Projektu. 

6. Rekrutacja jest prowadzona przez min. trzyosobową 

komisję: Kierownik projektu, przedstawiciel 

Beneficjenta/Partnera, lekarz kierujący.   

7. W procesie rekrutacji na podstawie prawidłowo 

złożonych dokumentów zostanie utworzona lista osób 

spełniających kryteria formalne wraz z liczbą 

uzyskanych punktów.  

8. O zakwalifikowaniu do DDOM decyduje liczba 

uzyskanych punktów z zastrzeżeniem, że wsparcie 

w ramach Projektu ma być skierowane do ponad 

połowy osób w wieku powyżej 65 lat. 

9. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo 

mają osoby w wieku powyżej 65 lat.  

10. O zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy/czki 

Projektu zostaną poinformowani w drodze 

telefonicznej.  

11. W przypadku większego zainteresowania udziałem we 

wsparciu zostanie utworzona lista rezerwowa. 

12. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki – zwolnienia 

się miejsca w DDOM pierwszeństwo mają osoby 

starsze – powyżej 65 roku życia znajdujące się 

w ciężkiej sytuacji materialnej – weryfikowane na 

podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi 

załącznik nr 7.  

13. W pozostałych przypadkach decyduje kolejność 

prawidłowo złożonej dokumentacji.  

14. Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji 

papierowej w siedzibie Partnera i na stronie 

internetowej projektu ddombuskozdroj.pl. 

 

  § 5 Kryteria wyłączenia  

 1. Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, 

ze wsparcia wyłączone są osoby:  

1) korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 

opieki długoterminowej, opieki paliatywnej 

i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach 

ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach 

stacjonarnych, opieki psychiatrycznej, leczenia 

uzależnień, 

2) korzystające z tego samego wsparcia w innych 

projektach współfinansowanych przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent lub Partner mają możliwość zweryfikować 

wiarygodność danych podanych w formularzu 

zgłoszeniowym i załącznikach w szczególności mogą 

wezwać do przedstawienia odpowiednich dokumentów 

potwierdzających warunki i kryteria udziału. 

2. Osoba zakwalifikowana do Projektu, która zamierza 

korzystać z transportu z miejsca zamieszkania do DDOM 

i z powrotem składa w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do projektu 

(jednakże nie później niż w dniu rozpoczęcia udziału 

w Projekcie) oświadczenie i zobowiązanie rodziny do 

współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu 

(załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu) pod rygorem 

utraty możliwości skorzystania z tej formy wsparcia. 

3. Wiążąca interpretacja postanowień niniejszego 

regulaminu przysługuje Beneficjentowi, który 

uwzględnia przestrzeganie zasady równości szans 

w Projekcie, jego zgodności z wnioskiem 

o dofinansowanie i zasadami realizacji projektów 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany 

regulaminu.  

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy, 

2. Oświadczenie dotyczące ochrony danych 

osobowych, 

3. Skierowanie do DDOM, 

4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do 

DDOM, 

5. Karta dodatkowych kryteriów merytorycznych, 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w tym danych dotyczących 

zdrowia, 

7. Oświadczenie o sytuacji materialnej, 

8. Oświadczenie i zobowiązanie rodziny do 

współpracy w przygotowaniu pacjenta do 

transportu. 


