
REGULAMIN PROJEKTU

pn.: CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ 
PRZY STOWARZYSZENIU HOSPICJUM „ŚWIATŁO”

nr RPKP.09.03.02-04-0035/17

współfinansowanego 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 społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

§ 1

Słownik pojęć

O ile w regulaminie jest mowa o:

1) „projekcie”  –  należy  przez  to  rozumieć  przedsięwzięcie  pod  nazwą  Centrum  Opieki
Domowej  przy  Stowarzyszeniu  Hospicjum  „Światło”  (nr  RPKP.09.03.02-04-0035/17),
współfinansowane  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  społecznych
i zdrowotnych. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

2) „beneficjencie projektu” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”
(z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 64, 87-100 Toruń, tel. 534 331 433, NIP 9562287945,
REGON 340890513, KRS 0000381984).

3) „uczestniku projektu” - należy przez to rozumieć osobę niesamodzielne (przewlekle chorą,
chorą  onkologicznie,  niepełnosprawne,  starsza)  oraz  jej  opiekuna  nieformalnego
(najczęściej najbliższy osoby niesamodzielnej) zrekrutowanego do udziału projektu.

4) „stronie internetowej projektu” -  należy przez to rozumieć stronę www, na której  -   w
odpowiedniej  zakładce  -  zamieszczane  są  informacje  dotyczące  projektu;  strona  ta
funkcjonuje pod adresem http://stowarzyszenie-hospicjum-swiatlo.pl.

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚWIATŁO
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń

tel. kom.: 534 331 433
www.stowarzyszenie-hospicjum-swiatlo.pl

stowarzyszenie@hospicjumswiatlo.pl
nr konta: 16 9484 1176 2800 0811 0260 0001

KRS 0000381984



§ 2

Przepisy ogólne

1. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2020

2. Obszar realizacji projektu: obszar Torunia i okolicznych gmin.

3. Krótki opis projektu: projekt odpowiada na problem braku kompleksowej opieki, w dużej
mierze  poszpitalnej,  świadczonej  na  rzecz  osób  niesamodzielnych  (przewlekle  chorych,
chorych  onkologicznie,  z  niepełnosprawnościami)  oraz  brak  wsparcia  ich  opiekunów
faktycznych (nieformalnych).

§ 3

Cele projektu

1. Celem  projektu  jest  rozwój  niestacjonarnych  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych
w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych oraz poprawa jakości usług opiekuńczych
poprzez podniesienie kompetencji opiekunów faktycznych na terenie Torunia i okolic.

2. Projektem, w okresie jego realizacji, zostanie objętych łącznie 200 osób, w tym 100 osób
niesamodzielnych  oraz  100  opiekunów  faktycznych  (nieformalnych),  którzy  nie  mieli
wcześniej możliwości skorzystania z profesjonalnych usług opiekuńczych.

3. W ramach realizacji projektu zostały przewidziane dwa zadania:
a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne:

• miejsce realizacji: środowisko domowe uczestnika oraz w siedziba Stowarzyszenia
Hospicjum „Światło”,

• osoby zaangażowane do realizacji zadania:
•  menadżer opieki, opiekun medyczny, fizjotrapeuta/rehabilitant.
• opieka dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb osoby niesamodzielnej,
• okres wsparcia w ramach uczestnictwa w projekcie przewidziany jest na 8 tygodni

(2 m-ce).
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b) wsparcie edukacyjno-psychologiczne:
• miejsce realizacji:  siedziba Stowarzyszenia Hospicjum „Światło” oraz środowisko

domowe uczestnika projektu, 
• osoby zaangażowane do realizacji zadani: psycholog, pielęgniarka,
• wsparcie  udzielane  będzie  opiekunom  faktycznym  (formalnym)  osób

niesamodzielnych  dwutorowo:  w  ramach  poradnictwa  opiekuńczego  (warsztat
w grupach)  oraz  w  ramach  poradnictwa  psychologicznego  (indywidualne
konsultacje),

• wsparcie  edukacyjno-psychologiczne  dostosowane  będzie  do  indywidualnych
potrzeb  opiekunom faktycznym (formalnym) osób niesamodzielnych,

• okres wsparcia w ramach uczestnictwa w projekcie przewidziany jest na 8 tygodni
(2 m-ce).

§ 4

Kryteria kwalifikacyjne do uczestnictwa w projekcie

1. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać następujące grupy docelowe:
a) osoby niesamodzielne, które ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność, mają

ograniczone możliwości  lub nie są w stanie wykonywać czynności  dnia codziennego
(łącznie 100 osób),

b) opiekunowie faktyczni (nieformalni) - osoby które opiekują się osobą niesamodzielną,
(łącznie 100 osób).

§ 5

Rekrutacja do projektu:

1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o:
a) Kryteria formalne (zero-jedynkowe):

• obszar  zamieszkania:  miasto  Toruń  i  okolice,  weryfikowany  na  podstawie
oświadczenia uczestnika projektu (0 lub 1 pkt),

• niesamodzielność weryfikowana na podstawie:
(1) zaświadczenia od lekarza,
(2) orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia,
(1) oświadczenie  uczestnika  z  pouczeniem  o  odpowiedzialności  za  składanie

oświadczeń niezgodnych z prawdą (0 lub 1 pkt).
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b) Kryteria premiujące:
• niepełnosprawność i/lub choroba przewlekła weryfikowana na podstawie:

(1) orzeczenia  o  niepełnosprawności  (w  tym  z  umiarkowanym  lub  znacznym
stopniem niepełnosprawności),

(1) zaświadczenia od lekarza rodzinnego o jednostce chorobowej kategoryzowanej
jako przewlekła (10 pkt),

• status oczekującego na specjalistyczną opiekę paliatywno-hospicyjną, weryfikowany
na podstawie obecności na liście oczekujących (10 pkt),

• dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający 150% właściwego kryterium
dochodowego,  weryfikowany  na  podstawie  oświadczenia  uczestnika  projektu
(60 pkt).

2. Beneficjent  projektu  deklaruje,  że  decyzja  o  przyznaniu  osobie  niesamodzielnej  usług
opiekuńczych i specjalistycznych musi być poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną
sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz
opiekunów faktycznych tej osoby.

3. Nad procesem rekrutacji będzie czuwał koordynator projektu.

4. Beneficjent  projektu  podejmie  następujące  działania  mające  na  celu  zminimalizowanie
trudności w rekrutacji uczestników projektu:
a) szeroko  zakrojona  akcja  promocyjna  projektu  wskazująca  na  walory  uczestnictwa

w projekcie,
b) rekrutacja  uczestników  na  podstawie  wywiadu,  badającego  chęć  uczestników  do

skorzystania z dwutorowego wsparcia,
c) możliwość  dostosowania  poradnictwa  opiekuńczego  oraz  wizyt  domowych  do

indywidualnych potrzeb.

5. Projekt przewiduje 11 cyklicznych edycji modelowego wsparcia, trwającego po 8 tygodni
(2 miesiące) każda.

6. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.
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§ 6

Postanowienie końcowe

1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej projektu.

2. Beneficjent  projektu  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym
Regulaminie.  Zmiana  Regulaminu  odbywa  się  poprzez  jego  publikację  na  stronie
internetowej projektu, tj: w zakładce na stronie http://stowarzyszenie-hospicjum-swiatlo.pl.

3. Ostateczna  interpretacja  niniejszego  Regulaminu  wiążąca  osoby pretendujące  do udziału
w projekcie bądź uczestników projektu należy do beneficjenta projektu.

4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia beneficjent projektu będzie
informowało za pośrednictwem strony internetowej.

5. Beneficjent  projektu  zastrzega  sobie  prawo  zaprzestania  realizacji  projektu  w  razie
rozwiązania  umowy  o  dofinasowanie  projektu  zawartej  z  Instytucją  Zarządzającą
Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata
2014-2020.

6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3, pkt. 4 oraz pkt 5 osobom pretendującym do
udziału w projekcie bądź uczestnikom projektu nie przysługuje żadne roszczenie wobec
beneficjenta projektu.
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