
 

 

Zarządzenie nr 3/2018/DDOM 
z dnia 01.10.2018 r. 

REGULAMIN POBYTU W DZIENNYM DOMU OPIEKI 
MEDYCZNEJ Akademia pełni życia 

Ul. Św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz 

§ 1 

Program wsparcia realizowany jest przez NZOZ PRAXIS w ramach projektu pn. „Dzienny Dom 

Opieki Medycznej Akademia pełni życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego. Oś priorytetowa: IX. Region spójny społecznie. Działanie 9.2. Usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałanie  9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu 

E. Rozwój opieki długoterminowej. 

§ 2 

Wszyscy pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mają takie same prawa. Uczestnik projektu 

zobowiązany jest do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do niniejszego 

regulaminu) oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

 

§ 3 

Uczestnik/czka projektu ma prawo do: 

1. Oceny sprawności funkcjonalnej przez zespół terapeutyczny w zakresie podstawowych                 

i złożonych czynności życiowych, ocenę odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu 

emocjonalnego, w zależności od potrzeb - również innych obszarów np. stopnia niewydolności 

zwieraczy pęcherza i odbytu, określenie występowania niewydolności krążenia lub ryzyko 

upadków, a w przypadku osób powyżej 65 r.ż. wykonywania oceny geriatrycznej (COG), 

składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego, a także funkcji umysłowych oraz oceny 

socjalno-środowiskowej, poprzedzonej wykonaniem oceny według skali VES-13; 

2. Korzystania z opieki medycznej połączonej z terapią i procesem usprawniania w zakresie 

funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. 

3. Korzystania z podstawowych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do: 

a) opieki pielęgniarskiej, w tym edukacji pacjenta dotyczącej samoopieki i samopielęgnacji, 

b) doradztwa w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, 



 

 

c) usprawniania ruchowego, 

d) stymulacji procesów poznawczych, 

e) terapii zajęciowej, 

f) przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne). 

4. Do badań diagnostycznych oraz specjalistycznych konsultacje lekarskich w razie pilnej potrzeby 

i w zależności od wskazania medycznego (w każdym przypadku wymagane jest przygotowanie 

przez zespół terapeutyczny uzasadnienia zlecenia realizacji takiego świadczenia). 

5. Korzystania z wyżywienia, 

6. Korzystania z zajęć dodatkowych, pozwalających na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy 

udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi 

7. Korzystania w razie potrzeby z bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do domu opieki 

medycznej i z powrotem do miejsca zamieszkania, 

8. Działań edukacyjnych oferowanych w ramach projektu. 

 

§ 4 

Pacjenci uczestniczący w projekcie oraz rodzina/opiekun mają obowiązek: 

1. Stosować się do wewnętrznych regulaminów NZOZ PPAXIS, 

2. Współpracować z zespołem terapeutycznym w przygotowaniu pacjenta do transportu, 

3. Dostarczyć leki zażywane przez pacjenta stale (dot. chorób przewlekłych) w oryginalnych 

opakowaniach z aktualną datą ważności. 

4. Brać udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu. 

5. Informować o nieobecności uczestnika projektu. 

6. Dbać o mienie Dziennego Domu Opieki Medycznej, 

7. Niezwłoczne powiadomić personel projektu o awarii lub uszkodzeniu sprzętu, 

8. Przestrzegać ustalonych godzin spożywania posiłków, 

9. Aktywnie uczestniczyć w zabiegach fizjoterapeutycznych, terapii zajęciowej i zajęciach 

edukacyjnych , 

10. Przestrzegać przyjętych zasad współżycia pomiędzy pacjentami i pracownikami oraz 

stosowanie się do zaleceń pracowników DDOM, 

11. Zachować trzeźwość oraz nie palić tytoniu. 

 

 



 

 

§ 5 

Pacjent może korzystać ze świadczeń DDOM tylko raz w czasie trwania projektu (nie dotyczy to 

pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu pogorszenia się stanu zdrowia). 

 

§ 6 

Uczestnik projektu zobowiązany jest do korzystania ze świadczeń DDOM w sposób ciągły pod 

rygorem skreślenia z listy uczestników w przypadku odnotowania nieusprawiedliwionej obecności. 

Obecność pacjenta jest codziennie potwierdzana na liście obecności. 

 

§ 7 

Uczestnicy projektu nie mogą wychodzić poza teren DDOM w czasie odbywania zajęć. 

 

§ 8 

Uczestnicy pokonują we własnym zakresie drogę do/z DDOM z wyjątkiem osób którym zapewnia 

się transport. Decyzja o potrzebie zapewnienia transportu poszczególnym uczestnikom zostanie 

podjęta przez Komisję rekrutacyjną na podstawie zapisów w Oświadczeniu rodziny/opiekuna          

o współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu (zał. nr 7 do Regulaminu naboru). 

 

§ 9 

Pracownicy i Kierownik projektu nie odpowiadają za przedmioty wartościowe przynoszone do 

DDOM 

§ 10 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej przyczyny      

i wymaga pisemnego uzasadnienia, także w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, 

wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych 

(leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). 

1.W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji uczestnika/czki może zostać obciążony kosztami 

uczestnictwa w projekcie. 

2.W przypadku gdy uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie przed otrzymaniem wsparcia, 

w jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

3.Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę z natychmiastowym 

rozwiązaniem umowy w przypadku: 



 

 

a) rażącego naruszenia postanowień wewnętrznego Regulaminu DDOM, 

b) nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 3 dni, 

c) stwierdzenia przez personel DDOM, że uczestnik projektu znajduje się w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu. 

§ 11 

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i Uczestników projektu 

należy do Beneficjenta. 

§ 12 

W sprawach spornych decyzję podejmuje Beneficjent 

 

§ 13 

Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych 

dotyczących realizacji projektu 

§ 14 

Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub innych dokumentów 

programowych dotyczących realizacji projektu 

 

§ 15 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu wymagają 

formy pisemnej. 

§ 16 

Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 

regulaminem, pozostaje w gestii Beneficjenta. 

§ 17 

Regulamin wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Kierownika projektu. 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pobytu do DDOM 
Akademia pełni życia 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej Akademia pełni życia 

 

 

zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy: 

NZOZ PRAXIS Spółka z o.o , ul. Św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz , NIP 734 269 80 94 

reprezentowanym przez Annę Olech – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Beneficjentem, 

a 

………………………………………….……………………………………. zamieszkałą/ym przy 

ul.……….…………………………………….. w ……………………..……………………………., 

legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ……………………………………………….…, 

PESEL ……………………………………………. 

Zwaną/ym w dalszej treści umowy Uczestnikiem Projektu. 

o następującej treści: 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika projektu w projekcie pn. „Dzienny Dom 

Opieki Medycznej Akademia pełni życia” nr umowy: RPMP.09.02.01-12-0004/18 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Oś priorytetowa: IX. 

Region spójny społecznie. Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie  9.2.1 

Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 



 

 

§2 

W ramach Projektu Organizator zapewnia wsparcie w ramach następującej ścieżki, a Uczestnicy 

Projektu są zobowiązani do przystąpienia do każdego etapu zaplanowanego wsparcia: 

- opieka pielęgniarska i edukacja pacjenta w zakresie samoopieki i samopielęgnacji, 

- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, 

- usprawnianie ruchowe, 

- symulacja procesów poznawczych, 

- terapia zajęciowa, 

- badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje lekarskie, 

§3 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu, związane z realizacją Projektu, określone są w Regulaminie 

organizacyjnym, Regulaminie naboru oraz Regulaminie pobytu w DDOM Akademia pełni życia. 

§4 

Uczestnik projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet badania satysfakcji 

pacjenta/członka rodziny i innych dokumentów na potrzeby realizacji projektu oraz do regularnego 

uczestnictwa w zajęciach. 

 

§5 

Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu. 

 

 



 

 

§6 

Umowa zostaje zawarta na czas trwania pobytu w DDOM określonego przez Wielodyscyplinarny 

Zespół Terapeutyczny. Czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie, nie może być 

krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. 

§7 

Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień 

rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej               

w przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od 

Uczestnika Projektu) Uczestnik Projektu może zostać wezwany w trybie natychmiastowym do 

zwrotu 100% wartości zajęć, w których wziął udział. 

§8 

Ogólne informacje dotyczące realizacji projektu będą zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na 

stronie internetowej www.nzoz-praxis.pl 

Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem organizacyjnym, Regulaminem naboru oraz 

Regulaminem pobytu w DDOM Akademia pełni życia oraz Umową uczestnictwa w projekcie   i 

będzie stosował się do zawartych tam postanowień. 

Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszej Umowy. W przypadku skreślenia Uczestnika projektu z jego winy 

§7 stosuje się odpowiednio. 

 

 



 

 

§9 

Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem 

właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest 

prawo polskie. 

Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie 

sądów polskich. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się 

nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. 

W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Beneficjenta. 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 
  

Data i podpis Beneficjenta 
 

Data i podpis Uczestnika projektu 

 

 


