Regulamin projektu Kompleksowa nowatorska opieka domowa nad osobą starszą
w tym niesamodzielną z chorobą otępienną pt. "Dodajmy im skrzydeł"
§ 1 Organizacja i czas trwania projektu
1. Organizatorem ww. projektu jest Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej
i Funkcjonalnej z siedzibą w Opolu, ul. Samborska 15.
2. Świadczeniodawcami usług na rzecz Beneficjentów będą firmy:
a) Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze Małgorzata Tesarz, - świadczenie usług opiekuńczych;
b) Neuroreha Sp. z o.o. - świadczenie usług rehabilitacyjnych,
c) Sklep Medyczny „Zdrowie”.
3. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.11.2017
4. Stroną internetową projektu jest: www.rehablitacjaopole.pl
§ 2 Cele i warunki uczestnictwa w projekcie
1. Beneficjentami projektu mogą być osoby starsze w tym niesamodzielne z chorobą otępienną
typu Alzheimer, mieszkające na terenie miasta Opola.
2. Celem projektu jest:
A) zapewnienie opieki w zamian za opiekunów faktycznych 3 osobom starszym z chorobą
otępienną typu Alzheimer w warunkach domowych w wymiarze 4 h/dziennie przez 21 dni
pracujących oraz specjalistycznej konsultacji pielęgniarskiej w wymiarze 3 wizyt w okresie
5 miesięcy.
Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje:
- pomoc beneficjentowi w codziennych czynnościach dnia codziennego, jak: mycie, jedzenie,
ubieranie itd.
- dostosowywanie posiłków do wymagań dietetycznych, robienie zakupów
- pomoc w dotarciu do lekarza
- dotrzymywanie towarzystwa, organizowanie czasu wolnego np.: wyjście na spacer
- pomiar parametrów życiowych.
B) zapewnienie opieki terapeutycznej w wymiarze 12 h terapeutycznych/ miesięcznie
oraz specjalistycznej konsultacji fizjoterapeutycznej w wymiarze 3 wizyt w okresie 5 miesięcy.
W ramach usług terapeutycznych projekt jest ukierunkowany na podtrzymanie funkcji motorycznych,
funkcji poznawczych oraz behawioralnych (rehabilitacja ruchowa, kynoterapia z elementami terapii
behawioralnej i terapia funkcji poznawczych).
C) zapewnienie wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych/rodzin w wymiarze
4 h terapeutycznych/miesięcznie oraz 1 spotkania szkoleniowo-warsztatowego dla opiekunów
faktycznych.
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3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego
w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej www.rehabilitacja opole.pl)
4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się:
a) drogą elektroniczną (na adres email: info@rehabilitacjaopole.pl)
b) drogą pocztową (na adres: ul. Samborska 15, 45-316 Opole)
c) osobiście w biurze Stowarzyszenia (ul. Samborska 15, 45-316 Opole, II piętro).
5. Beneficjenci projektu wybierani są w drodze rekrutacji. Ostateczny dobór Beneficjentów
zakwalifikowanych do projektu odbędzie się na podstawie wytycznych ujętych we wniosku
organizatora o dofinansowanie.
6. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o zaplanowanych
wyjazdach/pobytach leczniczych. Nieobecność przekraczająca okres 10 dni może skutkować
przeniesieniem świadczeń na rzecz nowego uczestnika projektu, wybranego z listy rezerwowej.
7. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić organizatora projektu o nagłych sytuacjach związanych
np. z hospitalizacją.
8. Opiekunowie faktyczni Beneficjentów są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowowarsztatowym .
9. Zaplanowane działania ujęte w pkt. 2 niniejszego Regulaminu są świadczone nieodpłatnie na rzecz
Beneficjentów i Uczestników projektu.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne
oświadczenie o rezygnacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§ 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.rehablitacjaopole.pl
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