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REGULAMIN PROJEKTU 

Horyzont Wieś z okolic Obornik 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
 

1. Projekt jest realizowany od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku na terenach 
WIEJSKICH gmin Oborniki, Rogoźno, Ryczywół. 

2. Celem projektu jest:  

 zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i zdrowotnych osób 
zamieszkujących na terenach wiejskich powiatu obornickiego.  

 Włączenie do zespołu opieki domowej opiekunów, którzy będą wspierać specjalistów 
w opiece nad osobą chorą oraz  opiekunów chorych/faktycznych/prawnych.  

 Zacieśnienie więzi sąsiedzkiej w pomocy nad osobami chorymi.  

 Zaangażowanie lokalnych instytucji i wolontariuszy w opiece nad osobami chorymi.  

 Doposażenie rodziny w drobny sprzęt niezbędny do sprawowania lepszej opieki nad 
chorymi.  

 Zapewnienie rodzinie poczucia bezpieczeństwa i wsparcia, a także uchronienie 
chorych przed ewentualnym umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej.  

3. Projekt będzie wprowadzał innowacyjny Nowy Model Hospicjum Domowego, stworzony na 

podstawie Projektu Grantowego (projekt „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa 

na terenach wiejskich” realizowany przez Partnerstwo w składzie: Stowarzyszenie Ośrodek 

Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider), Fundację Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą 

w Michałowie (Partner) oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z 

siedzibą w Warszawie (Partner).) , w ramach którego będzie wprowadzona opieka domowa - 

oznacza to kompleksowe usługi społeczne i zdrowotne świadczone, przy udziale rodziny lub 

innego opiekuna, w domu osób chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie 

choroby, a w przypadku tych osób nie jest prowadzone leczenie przyczynowe. Jej celem jest 

poprawa jakości życia osób chorych. 

4. W ramach opieki domowej świadczone będą usługi: lekarskie, pielęgniarskie, 
psychologiczne/terapeutyczne, fizjoterapeutyczne oraz dodatkowo usługi opiekuńcze przy 
udziale rodziny lub innych opiekunów. 

5. Nowy model hospicjum domowego polega na rozszerzeniu zakresu wskazań do objęcia opieką 
hospicyjną osób chorych oraz uelastycznieniu opieki nad chorymi poprzez włączenie w nią 
przeszkolonych opiekunek. Opiekunki te z jednej strony będą świadczyć bezpośrednią opiekę 
nad chorymi, z drugiej wspierać – często starszych i schorowanych – opiekunów domowych. 

6. Informacje dotyczące projektu, znajdują się na stronie internetowej 
www.ludzkigestoborniki.pl. 
 
 
 



 
 

2 

 

 
 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

 

    Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Grantobiorca – instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: WSPÓLNOTA 

WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH „LUDZKI GEST” IM. JANA PAWŁA II. 

2. Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, 

niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą 

niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. 

3. Odbiorcy innowacji - oznacza to osobę, która w sposób bezpośredni skorzysta z innowacji w 

postaci opieki domowej, osobę dorosłą zamieszkującą tereny wiejskie, chorującą na 

nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest 

prowadzone leczenie przyczynowe wymagające opieki i opiekunów tych osób. 

4. Opieka domowa - oznacza to kompleksowe usługi społeczne i zdrowotne świadczone, przy 

udziale rodziny lub innego opiekuna, w domu osób chorujących na nieuleczalne, postępujące, 

ograniczające życie choroby, a w przypadku tych osób nie jest prowadzone leczenie 

przyczynowe. Jej celem jest poprawa jakości życia osób chorych. 

5. Zespół Opieki Domowej – Personel zatrudniony do realizacji projektu: lekarz, pielęgniarki, 

psycholog/terapeuta, fizjoterapeuta, opiekunka, koordynator zespołu. 

6. Projekt – pn. „Horyzont Wieś z okolic Obornik” 

7. Biuro Projektu – ul. Droga Leśna 60,  Oborniki 64-600, tel: 518 795 665. 
 

 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

 

1. Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla odbiorców innowacji. 

2. W projekcie może uczestniczyć 10  osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na 

terenach wiejskich powiatu obornickiego. 

3. Do projektu będą przyjmowane osoby: 

 Dorosłe, po ukończeniu 18 roku życia; 

 Kwalifikowane przez lekarza zatrudnionego do projektu podczas pierwszej wizyty; 

 Chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, wobec których 

nie jest prowadzone leczenie przyczynowe wymagające opieki; 

 Samotne, jak i będące pod opieką rodziny, opiekunów faktycznych i prawnych; 
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4. Kryteria wyboru pacjenta do uczestnictwa w projekcie, na podstawie punktów premiujących 

dla osób: 

 Samotnych; 

 W trudnej sytuacji ekonomicznej; 

 Całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji; 

 Zamieszkujących na terenach wiejskich powiatu obornickiego; 

5. Okres realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, określony w niniejszym 

regulaminie jest nie dłuższy niż data końcowa realizacji projektu. 

6. Odbiorca innowacji otrzymuje wsparcie w okresie, w którym jego stan zdrowia uzasadnia 

potrzebę pobierania wsparcia.  

7. W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej lub społecznej, skutkującej nie spełnianiem kryteriów 

określonych w niniejszym regulaminie, udzielane wsparcie może ulec skróceniu, na podstawie 

wywiadu środowiskowego i decyzji Grantobiorcy.  

8. Odbiorca innowacji może utracić prawo do wsparcia (być skreślonym z listy uczestników 

projektu) również w przypadku utrudniania realizacji czynności personelowi projektu i/lub 

Grantobiorcy, nie przestrzeganie obowiązujących w projekcie regulaminów oraz prawa i 

wytycznych.  

9. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się do wyczerpania puli 10  osób. 

10. Chęć udziału w projekcie można zgłaszać osobiście, lub w imieniu osoby zainteresowanej przez 

opiekunów prawnych i faktycznych oraz rodzinę, bezpośrednio w biurze Grantobiorcy: 64-600 

Oborniki, ul. Droga Leśna 60 lub telefonicznie pod nr: 518 795 665 

11. Odbiorcy innowacji lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie 

faktyczni/nieformalni/formalni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Projektu oraz 

spełniają warunki uczestnictwa w nim określone. 

12. Odbiorcy innowacji lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie 

faktyczni/nieformalni/formalni są świadomi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności 

cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, w tym 

oświadczeń, na podstawie których został/li zakwalifikowany/ni do udziału w Projekcie.  

13. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym 

równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji. 

 

 

 

§ 4 

Opis świadczonych usług 

 

 

1. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy wszystkich usług dla danego Odbiorcy innowacji będzie 

określony w Indywidualnym Planie Usług 
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2. Mając na uwadze, że w każdym przypadku sytuacje i potrzeby chorych są zróżnicowane, 

potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu zostaną oceniane przez lekarza kwalifikującego, 

który dobierze indywidualny plan usług i wizyty odpowiednich specjalistów; 

3. Indywidualny plan usług będzie na bieżąco monitorowany i dostosowywany do aktualnego 

stanu zdrowia i potrzeb pacjenta we współpracy z całym zespołem opieki domowej na 

organizowanych spotkaniach. 

4. Usługi lekarskie: 

 Wykonywane przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem; 

 Profesjonalne wykonywanie  usług lekarskich w warunkach domowych oraz 

świadczenie wizyt domowych w tym wizyt kwalifikujących do uczestnictwa w projekcie 

– ich ilość zależna od potrzeb; 

 Udzielanie zaleceń medycznych; 

 Udzielania konsultacji pacjentom i ich opiekunom faktycznym; 

 Wspieranie opiekunów faktycznych pacjentów w zakresie porad i sposobu 

rozwiązywania problemów z zakresu opieki medycznej; 

 Udzielanie rodzinie i uczestnikom innowacji wsparcia psychicznego; 

5. Usługi Pielęgniarskie: 

 Wykonywane przez pielęgniarki z doświadczeniem: w opiece nad przewlekle chorymi 

także seniorami, w pracy w hospicjum w warunkach domowych, w pracy zespołowej,  

w kontaktach  z rodzinami i opiekunami faktycznymi ze specjalizacją np. z 

pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej; 

 Wykonywanie  wizyt pielęgniarskich w warunkach domowych w tym realizacja zleceń 

lekarza -  ich częstotliwość zależna od potrzeb; 

 Wspieranie opiekunów faktycznych pacjentów w zakresie porad i sposobu 

rozwiązywania problemów z zakresu opieki medycznej; 

 Udzielanie porad, wskazówek, prowadzenie edukacji zdrowotnej  dla uczestników 

innowacji i ich opiekunów bezpośrednich w zakresie samoopieki, pielęgnacji, higieny 

osobistej, właściwego żywienia, stosowania odpowiedniej diety, podawania leków w 

celu wykształcenia umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością; 

 Monitorowanie stanu zdrowia uczestnika projektu oraz prowadzenie dokumentacji 

medycznej; 

 Ścisła współpraca z opiekunką , ustalanie zakresu działań; 

6. Usługi psychologiczne/terapeutyczne: 

 Wykonywane przez psychologa/terapeutę z doświadczeniem w pracy nad osobami 

niepełnosprawnymi, chorymi nowotworowo, seniorami, opiekunami osób 

niesamodzielnych, współpracy z hospicjum, prowadzenia szkoleń i udzielania wsparcia 

dla opiekunów chorych w tym nowotworowo i starszych, prowadzenia szkoleń dla 

wolontariuszy; 

 Określanie zakresu potrzeb psychologicznych dla uczestników innowacji, ich 

opiekunów bezpośrednich, osób z zewnątrz w tym wolontariuszy; 
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 Ustalenie indywidualnego planu wsparcia psychologicznego uczestników projektu i ich 

opiekunów; 

 Realizacja wsparcia w warunkach domowych dla podopiecznych i ich opiekunów celem 

poprawy ich kondycji psychicznej oraz prowadzenie szkoleń i spotkań wsparcia 

psychologicznego dla wolontariuszy, osób z otoczenia chorego; 

7. Usługi fizjoterapeutyczne: 

 Wykonywane przez fizjoterapeutę z doświadczeniem w pracy nad osobami 

niepełnosprawnymi, z chorobami nowotworowymi, seniorami, opiekunami osób 

niesamodzielnych, współpracy z hospicjum, udzielania wsparcia dla opiekunów 

chorych;  

 Ustalanie indywidualnych potrzeb chorego na podstawie dokumentacji medycznej i 

własnej specjalistycznej wiedzy; 

 Opracowanie indywidualnego planu wsparcia fizjoterapeutycznego oraz jego 

realizacja w warunkach domowych wraz z edukacją opiekunów faktycznych w 

zależności od potrzeb; 

 Udzielanie porad, konsultacji i szkoleń w zakresie rehabilitacji i samorehabilitacji 

uczestnikom innowacji ich opiekunom bezpośrednim, wolontariuszom i osobom z 

otoczenia chorego;  

8. Usługi opiekuńcze: 

 Wykonywane przez opiekunkę z doświadczeniem w pracy w warunkach domowych w 

opiece nad osobami niesamodzielnymi, leżącymi, wymagającymi pełnej pielęgnacji i 

opieki; 

 Wykonywanie zaleceń pielęgnacyjnych na zlecenie lekarza i pielęgniarki; 

 Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych m.in. podawanie i 

przygotowywanie posiłków, utrzymywanie czystości w bezpośrednim otoczeniu 

chorego, zmiana pościeli, odzieży i bielizny chorego, pomoc w przemieszczaniu się, 

robienie zakupów; 

 Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych m.in. toaleta w łóżku, wymiana pieluch, 

mycie chorego w łóżku, pomoc w korzystaniu z prysznica, wysadzanie chorego z łóżka, 

ubieranie chorego; 

 Udzielanie praktycznych porad chorym i opiekunom w zakresie  pielęgnacji; 

 Ścisła współpraca z pielęgniarką w zakresie sprawowania opieki pielęgnacyjnej oraz 

wolontariuszami;  
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§ 5 

Procedury rekrutacji 

 

 

1. Sposób rekrutacji: 

 Rekrutacja będzie się odbywać w sposób ciągły do limitu osób. W przypadku śmierci 

podopiecznego, a w ramach środków finansowych, będą rekrutowane kolejne osoby; 

 Nabór będzie miał charakter otwarty: Na stronie internetowej organizacji zostanie 

zamieszczone ogłoszenie o realizacji projektu „Horyzont Wieś z okolic Obornik” wraz z 

regulaminem, w którym zostaną opisane wszystkie niezbędne informacje o realizacji 

projektu oraz o zasadach naboru; 

2. Zasady kwalifikowania: 

 Osoby dorosłe, po ukończeniu 18 roku życia; 

 Kwalifikowane przez lekarza zatrudnionego do projektu podczas pierwszej wizyty; 

 Osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, wobec 

których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe wymagające opieki; 

 Samotne, jak i będące pod opieką rodziny, opiekunów faktycznych i prawnych; 

3. Kryteria wyboru pacjenta do uczestnictwa w innowacji, na podstawie punktów premiujących 

dla osób: 

 Samotnych; 

 W trudnej sytuacji ekonomicznej; 

 Całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji; 

 Zamieszkujących na terenach wiejskich powiatu obornickiego; 

4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla 

wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

5. Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły. 

6. Procedura rekrutacji osób niesamodzielnych obejmuje następujące etapy: 

 Udostępnienie informacji o projekcie; 

 Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie do biura Grantobiorcy z siedzibą w 64-600 

Oborniki, ul. Droga Leśna 60 lub telefonicznie pod nr 518 795 665; 

 Przeprowadzenie przez lekarza Zespołu Opieki Domowej wizyty kwalifikacyjnej; 

 Zakwalifikowanie bądź odrzucenie kwalifikacji do projektu, ze względu na 

niespełnianie wymogów rekrutacyjnych; przez lekarza Zespołu Opieki Domowej; 

 W przypadku zakwalifikowania, akceptacja przez odbiorcę innowacji warunków 

uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu 

monitoringu i ewaluacji projektu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu 

udokumentowania realizacji projektu, akceptacja warunków zawartych w Regulaminie 

Projektu, oświadczenie o prawdziwości danych; 

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych udziałem w Projekcie zostanie 

utworzona lista rezerwowa. 
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8. W przypadku  rezygnacji uczestnika, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno - 

ekonomicznej, skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, śmierci uczestnika wolne 

miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

 

 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Odbiorcy Innowacji 

 

 

1. W ramach udziału w Projekcie, odbiorcy innowacji otrzymają wsparcie usług w ramach 

nowego modelu hospicjum domowego, opisanych w niniejszym Regulaminie.  

2. Odbiorcy innowacji, biorący udział w Projekcie są zobowiązani do: 

 Współpracy z Zespołem Opieki Domowej oraz Grantobiorcą; 

 Rzetelnego i terminowego dostarczania informacji wskazywanych przez 

Grantobiorcę; 

 Wypełniania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu 

w czasie jego trwania; 

 

 

§ 7 

Zasady monitoringu Odbiorcy Innowacji 

 

 

1. Odbiorca innowacji zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

2. Odbiorca innowacji zobowiązuje się podać Grantobiorcy dane, które wymagane są do 

zakwalifikowania do projektu. 

3. Odbiorca innowacji już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza 

osobiście podpisem (lub osoba upoważniona) na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i 

przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, 

kontroli i ewaluacji projektu. 
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§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

 

1. Z ważnej przyczyny Odbiorca innowacji może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego 

został zakwalifikowany, informując o tym Grantobiorcę na piśmie.  

2. Odbiorcy innowacji/opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia Koordynatorowi Projektu 

informacji o rezygnacji z udziału w projekcie. 

3. Grantobiorca zastrzega sobie prawo skreślenia Odbiorcy innowacji z listy uczestników w 

przypadku naruszenia przez Odbiorcę innowacji niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i trwa do 31 sierpnia 2023 r. 

2. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i ww. umowach rozstrzygane są przez 

Grantobiorcę. 

4. Odbiorca innowacji lub jego opiekun pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem 

Projektu. 

5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat projektu należy kierować na adres mailowy: 

hospicjum.ludzkigest@wp.pl  lub pod numerem telefonu  518 795 665. 
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