Regulamin projektu „Rozwój kompleksowych usług zdrowotnych dla osób
starszych z chorobami otępiennymi na terenie województwa opolskiego”
§ 1 Organizacja i czas trwania projektu
1. Organizatorem ww. projektu jest Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji z siedzibą w Opolu,
ul. Samborska 15.
2. Partnerami projektu są: firma świadcząca usługi związane z pomocą w czynnościach dnia
codziennego - Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze Małgorzata Tesarz.
3. Okres wsparcia dla uczestników projektu: 02.01.2019– 31.12.2019 r.
4. Stroną internetową projektu jest: www.rehablitacjaopole.pl
§ 2 Cele i warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby niesamodzielne, o niskich dochodach mieszkające na
terenie Miasta Opola.
2. Celem projektu jest zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych osobie
schorowanej w wymiarze ok. 25 wizyt/m-sc., usług rehabilitacyjnych w wymiarze średnio
13 h/m-c przez 12 miesięcy:
a) zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje:

pomoc Uczestnikowi w codziennych czynnościach, jak: mycie, jedzenie,
ubieranie itd.

dostosowywanie posiłków do wymagań dietetycznych, robienie zakupów

pomoc w dotarciu do lekarza

dotrzymywanie towarzystwa, organizowanie czasu wolnego

pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna oraz temperatury

wizyty pielęgniarskie
b) w ramach usług rehabilitacyjnych projekt zapewnia: rehabilitację ruchową, wizyty
logopedy, psychologa (w zależności od stanu funkcjonalnego pacjenta zostanie
dostosowana odpowiedni wymiar i forma prowadzonej terapii), konsultacje lekarzy
specjalistów.
3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego
w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej www.rehabilitacja opole.pl)
4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się:
a) drogą elektroniczną (na adres email: info@rehabilitacjaopole.pl)
b) drogą pocztową (na adres: ul. Samborska 15, 45-316 Opole)
c) osobiście w biurze Stowarzyszenia (ul. Samborska 15, 45-316 Opole, II piętro).
5. Uczestnicy projektu wybierani są w drodze rekrutacji. Ostateczny dobór Uczestników
zakwalifikowanych do projektu odbędzie się na podstawie wytycznych ujętych we wniosku
organizatora o dofinansowanie.
6. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o zaplanowanych
wyjazdach/pobytach leczniczych. Nieobecność przekraczająca okres 3 dni równoznaczna
jest z przejęciem świadczeń związanych z projektem na rzecz nowego uczestnika projektu,
wybranego z listy rezerwowej.

7. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o nagłych sytuacjach
związanych z nieplanowaną hospitalizacją.
8. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o korzystaniu ze świadczeń
finansowanych przez NFZ w zakresie: zespołu opieki długoterminowej dla pacjentów
wentylowanych mechanicznie w domu oraz rehabilitacji domowej.
9. Opiekunowie faktyczni Uczestników są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach
obejmujących cykl spotkań z zakresu opieki i wsparcia osoby niesamodzielnej (informacja
o konkretnych terminach dostępna będzie na stronie internetowej www.rehabilitacjaopole.pl).
10. Zaplanowane działania ujęte w pkt. 2, 3 i 10 niniejszego Regulaminu są świadczone
nieodpłatnie na rzecz Uczestników projektu.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany złożyć pisemne
oświadczenie o rezygnacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Udział w projekcie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
2. Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów
projektu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny
o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej:
www.rehablitacjaopole.pl

