
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „DZIENNY DOM OPIEKI” 
 

 

Programem objęte są osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie 

wyłącznie pod opieką lekarza, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru oraz ich 

rodzina i opiekunowie. 

Udział w projekcie jest bezpłatny a liczba miejsc jest ograniczona. 

Okres wsparcia każdego uczestnika wyniesie od 30 do 120 dni roboczych.  

 

Działania realizowane w ramach programu: 

DDOM zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania               

w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.  

• Opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji  

• Doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych  

• Usprawnianie ruchowe (rehabilitacja)  

• Stymulacja procesów poznawczych  

• Terapia zajęciowa  

• Przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki (działania edukacyjne)  

 

• Wyżywienie w zależności od długości pobytu w DDOM  

- osoby przebywające do 4 godz. otrzymują drugie śniadanie lub podwieczorek 

- osoby przebywające powyżej 4,5 godz. otrzymują obiad składający się z zupy, drugiego dania                

i kompotu. 

• Bezpłatny transport w razie potrzeby - przysługuje pacjentowi tylko:  

- spoza miejsca zamieszkania - z orzeczeniem niepełnosprawności 

 - osobie bezrobotnej (ubezpieczonej)  

- oraz w uzasadnionych przypadkach – np. koszty dojazdu  

UWAGA: w przypadku braku informacji o nieobecności uczestnika w dniu umówionego 
transportu, uczestnik pokrywa koszty transportu. 

 

 • Wsparcie do 6 miesięcy po zakończeniu terapii w DDOM  

 

 



 
 

 

 

KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU : 

1. Pacjent bezpośrednio po przebytej hospitalizacji do 12 mies. 

2. Pacjenci u których występuję ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie 

3. Posiadanie skierowania do DDOM 

4. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego 

5. Zameldowanie w Warszawie 

6. Posiadanie odpowiedniej ilości pkt. w skali Barthel (40-65) 

UWAGA:  do programu mogą zostać  włączone tylko te osoby które spełniły  jednocześnie 

wszystkie  kryteria włączenia do programu. 

KRYTERIA WYŁĄCZENIA Z PROGRAMU: 

1. Złożenie przez uczestnika/opiekuna pisemnej rezygnacji z udziału w programie 

2. Nieusprawiedliwiona absencja na 5-ciu spotkaniach w ramach programu 

3. Brak udziału rodziny w spotkaniach edukacyjnych dedykowanych dla rodziny/opiekunów             

w tym: spotkaniach z psychologiem, szkoleniach. 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE/SZKOLENIA DLA RODZINY/OPIEKUNA 

W ramach programu realizowane są działania edukacyjne/szkolenia dla rodziny/opiekuna. 

Udział w szkoleniach dla  rodziny/opiekuna uczestników uczestniczących w programie jest 

obowiązkowy. 

Szkolenia odbywają się na początku przystąpienia uczestnika  do projektu i są jednorazowe. 

Brak udziału rodziny/opiekuna w szkoleniach powoduje usunięcie uczestnika z listy wsparcia                 

w ramach realizowanego programu. 

 

Wymagane dokumenty:  

- skierowanie lekarza do DDOM  

- karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM ( tzw. skala Barthel)  

- formularz zgłoszenia  

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)  

- deklaracja udziału w projekcie  

- zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna do współpracy w przygotowaniu do transportu  

- oświadczenie uczestnika projektu 

 

 



 
 

 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  
Ja, niżej podpisany(a),  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko uczestnika projektu)  
 
Nr PESEL uczestnika ……………………………......  
 
Zam.…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….  
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)  
 
Telefon kontaktowy …………………………………  
 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………  
wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pn. „Poprawa jakości życia osób starszych                           
i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej –Medical Office s.c.”, 
który jest realizowanym w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej oraz 
spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie.  
Oświadczam, że:  zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa            
w Projekcie.  dane podane w formularzu rekrutacyjnym, są zgodne z prawdą.  
Jednocześnie zobowiązuję się do:  przestrzegania zasad uczestnictwa w projekcie wskazanych 
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,  uczestnictwa we wszystkich 
zaplanowanych formach wsparcia na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji                                   
i uczestnictwa w Projekcie, usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności.  
Ponadto oświadczam, że: 1. Zobowiązuję są do udzielania niezbędnych informacji dla celów 
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu w trakcie i do 3 m-cy po zakończeniu udziału w 
projekcie. 2. Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją 
projektu i oceną funkcjonowania DDOM. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) wyłącznie w celu 
realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do zbiorów Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oraz RPO WP na lata 
2014 -2020.  
 
 
…..……………………………………… ………………………………………………………..  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*  
 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać 

podpisane przez jej prawnego opiekuna 

 

 

 



 
 

 

 

 

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ  

 1) Imię i nazwisko świadczeniobiorcy:  

......................................................................................................................................................  

Adres zamieszkania:  

......................................................................................................................................................  

Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:  

......................................................................................................................................................  

Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel  

Lp.  

 

Czynność  Wynik 

1 Spożywanie posiłków:  

0 - nie jest w stanie samodzielnie jeść  

5 - potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem 

itp. lub wymaga zmodyfikowanej diety  

10 - samodzielny, niezależny 

 

2 Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, 

siadanie: 0 - nie jest w stanie; nie zachowuje równowagi 

przy siedzeniu  

5 - większa pomoc fizyczna (jedna lub dwie osoby)  

10 - mniejsza pomoc słowna lub fizyczna  

15 – samodzielny 

 

3 Utrzymywanie higieny osobistej:  

0 - potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych  

5 - niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu 

zębów  (z zapewnionymi pomocami)  

 

4 Korzystanie z toalety (WC)   



 
 

0 - zależny  

5 - potrzebuje pomocy, ale może coś zrobić sam  

10 - niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, 

podcieranie się 

5 Mycie, kąpiel całego ciała:  

0 - zależny  

5 - niezależny lub pod prysznicem 

 

6 Poruszanie się po powierzchniach płaskich:                                        

0 - nie porusza się lub < 50 m                                                        

5 - niezależny na wózku; wliczając zakręty > 50 m    

10 - spacery z pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 

50 m  

15 - niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, 

np. laski > 50 m  

 

7 Wchodzenie i schodzenie po schodach:  

0 - nie jest w stanie  

5 - potrzebuje pomocy słownej, fizycznej; przenoszenie  

10 - samodzielny 

 

8 Ubieranie się i rozbieranie:  

0 - zależny  

5 - potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę 

czynności bez pomocy  

10 - niezależny w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł 

itp.  

 

9 Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu:  

0 - nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje 

lewatyw  

5 - czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)  

10 - panuje, utrzymuje stolec  

 

10 Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego:  

0 - nie panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i 

 



 
 

przez to niesamodzielny  

5 - czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)  

10 - panuje, utrzymuje mocz 

 

 

 

Zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna do współpracy w przygotowaniu do transportu 

 

Ja (Imię i Nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W imieniu swoim oraz rodziny/opiekunów osoby (Imię i Nazwisko) ………………………………………………… 

Ubiegającego się o przyjęcie do Dziennego Domu Opieki Medycznej – Medical Office s.c. wyrażam zgodę i 

składam zobowiązanie do współpracy z Organizatorem DDOM w przygotowaniu pacjenta (Imię i Nazwisko) 

…………………………………………….. do transportu z miejscu zamieszkania do DDOM                i z powrotem do 

miejsca zamieszkania. Tym samym oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że bezpłatny transport 

pacjenta z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem do miejsca zamieszkania jest organizowany przez 

Organizatora DDOM w razie potrzeby, tj. w przypadku Pacjent nie będzie mógł samodzielnie lub przy 

wsparciu rodziny/opiekunów dotrzeć do DDOM i wrócić do miejsca zamieszkania.  

 

----------------------------------                          ------------------------------------------------------------------------------- 
DATA                                                                                         CZYTELNY PODPIS CZŁONKA RODZINY /  
                                                                                                                             OPIEKUNA PACJENTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 

 1 Imię  

 
 

Dane uczestnika 

2 Nazwisko  

3 Płeć  

4 PESEL  

5 Wykształcenie  

6 Województwo  

 
 
 
 
 
 

Dane kontaktowe 

7 Gmina  

8 Powiat  

9 Miejscowość  

10 Kod pocztowy  

11 Ulica  

12 Nr domu  

13 Nr lokalu  

14 Telefon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do projektu 

• pracujący 

• bezrobotny 

 

16 Zawód  

17 Nazwa pracodawcy:  

18 Data rozpoczęcia udziału w projekcie  



 
 

 

Dane dodatkowe 

19 Przynależność do grupy docelowej 

zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego  na 

lata 2014-2020 

• tak 

• nie 

 

 
 

20 

 
Przynależność do mniejszości 

narodowej/etnicznej 

• tak 

• nie 

 



 
 

 21 Posiadanie statusu imigranta 

• tak 

• nie 

 

22 Posiadanie statusu osoby 

niepełnosprawnej 

• tak 

• nie 

 

 

Czy wymagają Państwo specjalnej diety: wegetariańskiej, bezglutenowej itp. 

lub macie Państwo inne szczególne potrzeby organizacyjne np.: zestaw 

głośnomówiący, tłumacza migowego, itd. 

jeśli TAK to jakie 

 

…………………………………………………………………………………………

…………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Oświadczenie uczestnika Projektu 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Dzienny dom opieki medycznej – Medical 

Office s.c.”  oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w 

Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 



 
 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Dzienny 

dom opieki medycznej – Medical Office s.c.” w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 

Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych (nazwa i adres właściwej IP), 

Beneficjentowi realizującemu Projekt  - Renata Blukacz Justyna Grzywacz Medical Office 

s.c. (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 

uczestniczą w realizacji Projektu - Diagnostyka Sp. z o.o, (nazwa i adres ww. 

podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

Beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 

firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 

Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

Projektu; 

6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w 

sprawie indywidualnej. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  

Ochrony Danych Osobowych. 



 
 

12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz usunięcia. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika Projektu* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w programie pn. „ Dzienny dom opieki medycznej – 

Medical office s.c.”  potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

Lp. Imię i Nazwisko Data  Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


