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Regulamin Rekrutacji 

Dziennego Domu Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej 
im. Św. Jana w Dukli” 

2. Rekrutację będzie prowadzić Komisja Rekrutacyjna w składzie: Specjalista ds. Rekrutacji, 
Kierownik WZT1 oraz Pielęgniarka Koordynująca. 

3. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie. 
4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 
5. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 150 Uczestników/czek Projektu (90 

kobiet i 60 mężczyzn), w tym: 34 osoby leżące 
6. Rekrutacja ma charakter ciągły i rozpocznie się w sierpniu 2019 r.. Przewidywany termin 

zakończenia działań rekrutacyjnych to drugi kwartał 2022 r. 
7. Organizatorzy naboru zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w 

momencie zrekrutowania zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu. 
8. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

 
a) Etap pierwszy: przyjmowanie zgłoszeń: 
- poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej 
Projektu https://medicusdukla.pl/DDOM/w zakładce Rekrutacja 
- przesłanie formularza drogą mailową na adres mailowy: ddom@medicusdukla.pl 
- zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie (sms) 
- osobiście w biurze projektu pod adresem 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 16 
 
b) Etap drugi: weryfikacja kryteriów formalnych i premiujących zawartych w otrzymanych 
formularzach zgłoszeniowych 
 
c)     Etap trzeci: rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi Uczestnikami/czek Projektu 
 
d)     Etap czwarty: podjęcie decyzji o kwalifikacji Uczestnika/czki do Projektu 
 
e)     Etap piąty: podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie i innych wymaganych 
dokumentów. 
 

9. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze Projektu (38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 
16) oraz na stronie https://medicusdukla.pl/DDOM/ 

10. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane 
przez Realizatora będą odrzucane.  

11. Zgłoszenia do udziału w Projekcie należy składać osobiście w biurze Projektu, za 
pośrednictwem poczty lub kuriera na adres : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Medicus-Dukla” Sp. z o.o. ul. Trakt Węgierski 16, 38-450 Dukla z dopiskiem DDOM lub 
pocztą elektroniczną w formie skanu na adres : ddom@medicusdukla.pl 
W przypadku przesłania dokumentów pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
udziału w Projekcie należy dostarczyć oryginały wypełnionych dokumentów.  
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II. Kryteria kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie 
 

1. Kryteria formalne : 
- zamieszkiwanie na terenie powiatu krośnieńskiego 
- bycie osobą niesamodzielną tj. otrzymanie 40-65 punktów wg. Skali Barthel 
- 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 2008 r. Nr 164, poz. 
1027, z późn. zm.). 
- złożenie we wskazanym terminie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych: 

a) Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji) 
b) Oświadczenia uczestnika projektu(Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji) 
c) Skierowania do Dziennego Domu OpiekiMedycznej wydanego przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu 
szpitalnym – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu 
(Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji) 
d)Karty Oceny Świadczeniobiorcy Kierowanego do Dziennego Domu Opieki 
Medycznej wydaną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub w przypadku 
pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 
udzielającego świadczeń w szpitalu (Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji) 
 
 

2. Kryteria premiujące: 
 
Uczestnicy Projektu otrzymują dodatkowe punkty za: 
 

1. Stopień niepełnosprawności  
 
a) lekki -1 punkt 
b) umiarkowany - 2 punkty 
c) znaczny - 3 punkty 

 
2. Opinia MOPS o sytuacji socjalnej i rodzinnej - 1 punkt 

 
 

3. Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM do udziału w Projekcie nie kwalifikują 
się osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych  
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz 
rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach 
stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich 
opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień). 
 

4. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zostanie powiadomiona telefonicznie 
i/lub pisemnie o tym fakcie, a także o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o 
wyznaczonym terminie podpisania Deklaracji Udziału w Projekcie ( Załącznik nr 5 do 
Regulaminu Rekrutacji) 
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III. Zasady Rezygnacji z udziału w Projekcie i wykluczenia z Projektu 

 
 
 

1. 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).  
 

2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie może on 
zostać obciążony kosztami uczestnictwa do chwili rezygnacji. 

 
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed otrzymaniem wsparcia, w miejsce 

osoby, która zrezygnowała zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.  
 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników Projektu osobę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

 
- rażącego naruszenia postanowień Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Opieki 
Medycznej im. Św. Jana w Dukli 
- nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 5 dni 
- stwierdzenia przez personel DDOM-u, że Uczestnik projektu znajduje się w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających 
 
 

IV. Postanowienia końcowe 
 
 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję co 
do rozstrzygnięć podejmuje Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus-
Dukla” Sp. z o.o.. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r. i obowiązuje do czasu 

zakończenia realizacji Projektu 
4. Regulamin Rekrutacji Dziennego Domu Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli dostępny 

jest w biurze Projektu oraz na stronie internetowej https://medicusdukla.pl/DDOM/ 
 
 
 
 
Załączniki:  
1. Formularz rekrutacyjny 
2. Oświadczenie uczestnika Projektu 
3. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej 
4. Karta Oceny Świadczeniobiorcy Kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej 
5. Deklaracja Udziału w Projekcie 
 


