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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Opieka wytchnieniowa dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej 

 

§ 1 Wprowadzenie 

1. Projekt „Opieka wytchnieniowa dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej” jest 

realizowany przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku. 

2. Nad sprawną i zgodną z harmonogramem realizacją działań czuwa wyznaczony 

spośród pracowników Fundacji Hospicyjnej - koordynator projektu. 

3. Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska w ramach zadania 

publicznego: „ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” oraz „ działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych”. 

4. Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

 

§ 2 Rodzaje wsparcia w ramach projektu 

1. Każdy uczestnik projektu może skorzystać z następujących form wsparcia w ramach 

projektu: 

 Opieki wytchnieniowej świadczonej przez wykwalifikowany personel                            

w wymiarze maksymalnie 100 godzin w roku. Wsparcie to ma pozwolić 

opiekunom stworzyć możliwość odpoczynku, podjęcie pracy zawodowej (jeśli 

jest to możliwe) lub załatwienie codziennych spraw, wyjazdu i innych potrzeb. 

 Poradnictwa psychologicznego w miejscu zamieszkania osoby                                             

z niepełnosprawnością lub w siedzibie Fundacji Hospicyjnej. 

2. Do zakresu usług podstawowych opieki wytchnieniowej należy wspomaganie osoby               

z niepełnosprawnością oraz jej opiekuna w: 

 codziennym życiu, 

 treningu umiejętności społecznych, 

 poradnictwie psychologicznym, 

 realizowaniu działań mających na celu podnoszenie aktywności, umiejętności                 

i sprawności osób z niepełnosprawnościami, 

 niezbędnej opiece w domu podczas nieobecności opiekuna/rodzica 

spowodowanej przerwą wytchnieniową np.: pomocy w czynnościach 

pielęgnacyjnych i higienicznych, pomocy w przygotowaniu i podaniu posiłku 

i/lub napoju oraz niezbędnych leków, pomocy w ubieraniu się oraz załatwianiu 

spraw życia codziennego, spędzaniu czasu wolnego poprzez np. czytanie 

3. Po uzgodnieniu z koordynatorem projektu i za jego zgodą możliwe jest korzystanie                     

z innych usług poza wymienionymi powyżej. 

Z uwagi na szczególne potrzeby uczestników projektu oraz istotę proponowanej pomocy, działania 

realizowane będą w miejscu zamieszkania beneficjentów – na terenie Miasta Gdańsk. 
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§ 3 Uczestnicy projektu 

1. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są: 

 opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, 

 opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych dorosłych łącznie ze 

wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia i 

rehabilitacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. 

§ 4 Rekrutacja 

1. Do projektu zostaną zakwalifikowani opiekunowie/rodzice osób chorych                                        

i niepełnosprawnych zgłaszających największe potrzeby w odciążeniu ich                                    

w codziennych obowiązkach związanych z nieprzerwaną opieką nad osobą zależna. 

2. Spotkania rekrutacyjne odbywać się będą w miejscu zamieszkania osoby                                         

z niepełnosprawnością, i będą przeprowadzane w zależności od potrzeb przez zespół 

interdyscyplinarny złożony z koordynatora projektu, pracownika socjalnego, 

psychologa, pielęgniarkę, rehabilitanta - będących pracownikami Hospicjum im. ks.              

Eugeniusza Dutkiewicza SAC.   

3. Opiekunowie/rodzice osób z niepełnosprawnością wstępnie zakwalifikowani do 

udziału w projekcie są zobowiązanie do dostarczenia do Fundacji Hospicyjnej 

skierowania od pracownika socjalnego z właściwego Centrum Pracy Socjalnej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie w Gdańsku oraz orzeczenia                                                        

o niepełnosprawności podopiecznego/dziecka (osoby zależnej). Skierowanie dotyczy 

objęcia pomocą w formie opieki wytchnieniowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

załącznika nr 3 do Umowy o realizację zadania publicznego. 

4. Opiekunowie/rodzice osób z niepełnosprawnością zakwalifikowani do udziału                           

w projekcie będą zobowiązani do podpisania klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu.  

5. Opiekunowie/rodzice, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie                       

z powodu braku miejsc, zostaną zapisani na listę rezerwową. 

6. W przypadku rezygnacji uczestnika, do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowana 

kolejna osoba z listy rezerwowej. 
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§ 5 Zasady udzielania wsparcia 

1. Ewidencja godzin wsparcia opieki wytchnieniowej prowadzona będzie na podstawie 

Karty wizyt w domu chorego, która musi być potwierdzana czytelnym podpisem 

pacjenta lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością oraz pracownika Fundacji 

Hospicyjnej świadczącego usługę. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do odwoływania spotkań z opiekunem opieki 

wytchnieniowej  lub spotkaniem indywidualnym z psychologiem najpóźniej na 48 

godzin przed planowanym spotkaniem. W przypadku, gdy odwołanie wizyty nie 

zostanie zgłoszone we wskazanym wyżej terminie, wsparcie opiekuna lub psychologa 

zostanie uznane za zrealizowane. 

3. Uczestnicy projektu zobowiązują się do udziału w badaniach ewaluacyjnych (ankieta 

samooceny), udzielając niezbędnych informacji o osiągniętych rezultatach na każdym 

etapie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.  

4. Nie wywiązanie się z powyższych zobowiązań będzie skutkowało skreśleniem 

opiekuna/rodzica osoby niepełnosprawnej z listy uczestników projektu na rzecz 

opiekuna/rodzica z listy rezerwowej. 

5. Fundacja Hospicyjna ma prawo odmówić zrealizowania usług: 

 w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu beneficjentów, opiekunek oraz osób 

trzecich; 

 w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość wyrządzenia 

szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa; 

 w przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak 

wolnej opiekunki. 

6. Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne. 

7. W przypadku konieczności rezygnacji z dalszego udziału w projekcie, uczestnik jest 

zobowiązany złożyć koordynatorowi projektu stosowne oświadczenie. 

§ 6 Proces monitoringu i oceny 

1. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy zobligowani są do uczestnictwa                

w badaniu stopnia zrealizowania wskaźników zaplanowanych w projekcie poprzez 

udział w wywiadach oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnych.  

2. Uczestnicy projektu mają prawo do zgłaszania swoich uwag i sugestii do koordynatora 

projektu – osobiście, telefonicznie lub e-mailowo: 

Ewa Starkel  tel. 668-450-756   e.starkel@hospicjum.info 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

procesu rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu  przez Fundację 

Hospicyjną oraz zostaje poinformowany o prawie do wglądu i poprawianiu swoich 

danych osobowych oraz innych prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  

mailto:starkel@hospicjum.info
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Uczestnik w okresie realizacji projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 

poinformowania Fundacji Hospicyjnej o wszelkich zmianach w danych zawartych                  

w jakichkolwiek dokumentach uczestnika związanych z jego udziałem w projekcie. 

 

 

Załączniki: 

Karty wizyt w domu chorego 

Ankieta samooceny 

Klauzula informacyjna i klauzula zgody RODO 


