
 

TYTUŁ: Rozszerzenie działalności SGP w Gminie Pałecznica o działalność Dziennego 

Domu Opieki Medycznej  

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 -2020 

OŚ PRIORYTETOWA: 9 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 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 656 968,30 zł 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 533 968,30 zł 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-07-2019 r. do 30-06-2021 r. 

 

Celem projektu jest rozwój deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi w 

środowisku lokalnym w wyniku utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Gminie 

Pałecznica. W ramach realizacji Projektu planowane jest wsparcie dla 72 osób 

zamieszkujących na terenie powiatu proszowickiego, w tym co najmniej 44 osoby w wieku 

powyżej 65 roku życia. Projekt ma przyczynić się do realizacji celu poprzez zwiększenie 

dostępności usług medycznych oraz zmianę struktury zapewniania usług medycznych osobom 

szczególnie powyżej 65 roku życia, tj. deinstytucjonalizację opieki nad osobami zależnymi 

świadczonej w warunkach zbliżonych do domowych.  

 

Kryteria obligatoryjne do zakwalifikowania Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie: 

a) zamieszkiwanie na terenie powiatu proszowickiego; 

b) bycie osobą niesamodzielną tj. otrzymanie od 40-65 punktów wg skali Barthel; 

c) posiadanie prawa do  świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). 

 

Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej ustalany będzie indywidualnie 

przez Zespół Terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 

dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony  z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej 

rezygnacji pacjenta/pacjentki oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, 

wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie 

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

W pierwszym miesiącu pobytu pacjenci/pacjentki będą przebywać w Dziennym Domu Opieki 

Medycznej przez 5 dni w tygodniu przez  8 godzin dziennie, następnie w zależności od 

poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo 

zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta/pacjentki, jednak nie 

może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.   

 

Opieka dla pacjentów zarządzana będzie przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny  w 

składzie:  



 

a) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - zapewnienie konsultacji po 

przyjęciu  i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;   

b) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii – zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed 

wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby; 

c) pielęgniarka pełniąca funkcję Kierownika Zespołu Terapeutycznego sprawującego 

opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu; 

d) pielęgniarka; 

e) osoba prowadząca fizjoterapię; 

f) opiekun medyczny; 

g) terapeuta zajęciowy; 

h) psycholog lub psychoterapeuta.  

 

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Domu Opieki 

Medycznej będą należeć:  

a) opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i 

samopielęgnacji; 

b) doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;  

c) usprawnianie ruchowe;  

d) stymulacja procesów poznawczych;  

e) terapia zajęciowa;  

f) przygotowanie opiekunów nieformalnych pacjenta/pacjentki do kontynuacji opieki 

(działania edukacyjne). 

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane, dzięki którym 

budynek zostanie dostosowany do prowadzenia działalności Domu Opieki Medycznej.  

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny oraz meble oraz sprzęt 

elektroniczny. 


