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Regulamin projektu  
 

„Wsparcie dla osób starszych niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów 

w Powiecie Brzeskim” 

 

 

§ 1 Organizacja i czas trwania projektu 

 

1. Organizatorem ww. projektu jest Brzeskie Centrum Medyczne ul.Mossora 1, 49-300 Brzeg. 

2. Okres realizacji projektu: 03.07.2017 – 02.07.2018 r.  

3. Stroną internetową projektu jest: http://bcm.brzeg-powiat.pl/projekty-unijne/projekt-wsparcie-osob-

starszych-niepelnosprawnych-uszkodzeniem-ukladu-nerwowego-oraz-opiekunow-powiecie-brzeskim/ 

 

§ 2 Cele i warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Beneficjentami projektu mogą być osoby powyżej 60 roku życia, niesamodzielne w wyniku 

uszkodzenia układu nerwowego, mieszkające na terenie Powiatu Brzeskiego, które zgodnie z oceną  

w skali Barthel osiągnęły wynik od 0 do 80 punktów (ocena w skali Barthel będzie weryfikowana przez 

organizatora na etapie rekrutacji). 

2. W ramach projektu wsparcie otrzymają 32 pacjenci niesamodzielni wraz z opiekunami faktycznymi,  

(kolejno: 16 osób I półrocze projektu, tj. 03.07.2017 – 02.01.2018r. oraz następnych 16 pacjentów  

II półrocze projektu, tj. 03.01.2018 – 02.07.2018r. O rozpoczęciu etapu kwalifikacji do II części 

projektu Organizator powiadomi na stronie internetowej o której mowa w §1 ust.1. 

3. Celem projektu jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej osobie starszej i niesamodzielnej 

przez 6 miesięcy poprzez: 

a) Usługi rehabilitacyjne – wizyty domowe 1h/tyg.  oraz 2h/tyg. w ośrodku specjalistycznym 

b) Usługi psychologa lub neurologopedy – 1h/tyg. w w ośrodku specjalistycznym 

c) Terapię zajęciową - 1h/tyg. w ośrodku specjalistycznym 

d) Usługi opiekuńcze i pielęgniarskie w domu – w razie takiej potrzeby ( na zlecenie lekarza) 

e) Trzy badania lekarskie – wstępne, okresowe i końcowe – oraz opiekę lekarza specjalisty 

rehabilitacji medycznej 

f) W zależności od indywidualnych potrzeb Świadczeniobiorcy projekt zakłada wsparcie w postaci 

usług transportowych dla osób mających utrudniony dostęp do usług zdrowotnych 

g) Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych – 4 szkoleń czterogodzinnych z zakresu działań 

medycznych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych 
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3. Projekt zakłada utworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego – łózka z materacami i szafkami, wózki 

inwalidzkie, podpórki czterokołowe, wózki toaletowe, podnośnik, łóżko do mycia pacjenta –  

na wniosek uczestników projektu (jeżeli sprzęt nie został już wypożyczony) 

4. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dostępnego na stronie 

internetowej www.bcm.brzeg-powiat.pl w zakładce „Projekty Unijne” oraz w kolejnej zakładce 

określającej projekt pn. „Wsparcie dla osób starszych niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu 

nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim” oraz dostępnego w siedzibie Organizatora 

przy ul. Nysańskiej 4-6, w Brzegu.  

5. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się:  

a) drogą elektroniczną (na adres email: rehabilitacja.bcm@gmail.com)  

b) drogą pocztową (na adres: ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg)  

c) osobiście w sekretariacie Oddziału Rehabilitacji  (ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg, I piętro). 

5. Beneficjenci projektu wybierani są w drodze rekrutacji. Ostateczny dobór Beneficjentów 

zakwalifikowanych do projektu odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń oraz wytycznych ujętych 

we wniosku organizatora o dofinansowanie  

6. Beneficjent 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. Beneficjent 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. 

8. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o nagłych sytuacjach związanych  

z nieplanowaną hospitalizacją 

9. Opiekunowie faktyczni Beneficjentów są zobowiązani do uczestnictwa w  szkoleniach obejmujących 

cykl 4 spotkań  z zakresu opieki i wsparcia osoby starszej w tym niesamodzielnej (informacja  

o konkretnych terminach dostępna będzie na stronie internetowej www.bcm.brzeg-powiat.pl w zakładce 

„Projekty Unijne” oraz kolejnej zakładce o treści „Wsparcie dla osób starszych niepełnosprawnych  

z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim”. 

10. Zaplanowane działania ujęte w pkt. 2, 3 i 9 niniejszego Regulaminu są świadczone nieodpłatnie  

na rzecz Beneficjentów i Uczestników projektu. 

11. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne 

oświadczenie o rezygnacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

http://www.bcm.brzeg-powiat.pl/
http://www.bcm.brzeg-powiat.pl/
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12. Beneficjenci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do projektu ze względu na wykorzystane wszystkie 

miejsca, zostaną wpisani na tzw. Listę Rezerwową. Gdy osoba biorąca udział w projekcie zrezygnuje, 

Organizator skontaktuje się z osobą z listy rezerwowej, której zaproponuje udział w programie. 

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w projekcie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu. 

2. Beneficjent 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.bcm.brzeg-powiat.pl  

w zakładce „Projekty Unijne” oraz kolejnej zakładce pn. „Wsparcie dla osób starszych 

niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie 

Brzeskim” 

 

 

 

 

        ……...……………………………………. 

               Data i podpis uczestnika projektu 
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