
 
 

Biuro Projektu: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu. 

 

Regulamin udziału w projekcie 

pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowanym w ramach Regionalnego 

programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanym dalej EFS), Oś: IX Włączenie 

społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

Poddziałanie: IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne-CUŚ 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie pn. "Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie 

Zgierskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu dla Poddziałania 9.2.1 (konkurs nr 

RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18). 

3. Projekt "Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim" realizowany jest przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. 

Różańcowej z siedzibą w Zgierzu jest Partnerem w tym projekcie. 

4. Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 do 28.02.2022. Okres realizacji działań projektowych dla 

Stowarzyszenia Hospicjum: od 01.03.2019 do 31.01.2022. 

5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu www.hospicjumzgierz.pl, a także 

w siedzibie Partnera. 

 

§2 

Definicje 

1. Projekt – Projekt "Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim". 

2. Biuro Projektu– pomieszczenia przeznaczone do realizacji Projektu mieszczące się w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz. 

3. Uczestniczka/Uczestnik – osoba spełniająca warunki wskazane w § 3, która podpisała umowę o 

udział w Projekcie. 

4. Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego. 

5. Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

6. Realizator Projektu –Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu . 

7. Partner Projektu – Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z 

siedzibą w Zgierzu. 

 

§3 

Warunki do udziału w projekcie 

1. Uczestniczką / Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba, która jest pacjentem pozostającym 

pod opieką Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II 

w ramach Hospicjum Domowego (Osoba Niesamodzielna). 

2. Warunkiem udziału w Projekcie, poza spełnieniem kryteria wskazanego w ust. 1 powyżej, jest 

podpisanie umowy o udział w Projekcie. 

3. Powyższe zasady udziału w Projekcie uwzględniają zasady równości szans, w tym zasady równości 

płci, to jest równy dostęp do projektu kobiet i mężczyzn spełniających warunki udziału w Projekcie. 

 

 

§4 

Cel projektu 



1. Projekt ma na celu: 

a) podniesienie jakości życia osób u schyłku choroby nowotworowej (Osób Niesamodzielnych); 

b) zapobieganie wykluczeniu społecznemu i znaczące podniesienie poziomu życia zarówno Osób 

Niesamodzielnych, w szczególności samotnych oraz Członków rodziny Osób Niesamodzielnych; 

c) przyczynienie się do podniesienia świadomości osób zaangażowanych w opiekę nad Osobami 

Niesamodzielnymi dzięki działaniom szkoleniowym skierowanym do członków rodzin. 

1. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w zakresie poprawy warunków życia osób 

starszych, samotnych, niesamodzielnych i nieuleczalnie chorych z ukierunkowaniem na poszerzenie 

dotychczas kierowanej opieki medycznej o wsparcie w postaci doposażenia miejsca zamieszkania chorego w 

specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny wraz z montażem. 

§ 5 

Zakres wsparcia 

1. W ramach Projektu Uczestniczka / Uczestnik, będący Osobą Niesamodzielną, w zależności od 

zdiagnozowanych przez Realizatora Projektu potrzeb, może uzyskać wsparcie w postaci bezpłatnego 

wypożyczenia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wskazane w ust. 1 wsparcie udzielane będzie Osobom Niesamodzielnym przez Partnera Projektu, po 

zdiagnozowaniu i ocenie realnych potrzeb oraz sytuacji zdrowotnej, życiowej i rodzinnej Osoby 

Niesamodzielnej. 

3. Wsparcie w ramach Projektu nie będzie w żaden sposób wykluczać lub zmniejszać zakresu 

świadczeń gwarantowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

§6 

Rezygnacja z udziału w Projekcie 

1. Uczestniczka / Uczestnik Projektu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie. 

Wymaga to jednak wypowiedzenia umowy o udział w Projekcie. 

2. Realizator Projektu może wypowiedzieć umowę o udział w Projekcie jedynie w przypadku, gdy 

Uczestniczka / Uczestnik przestał spełniać warunki udziału w Projekcie określone w § 3 Regulaminu. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w okresie od 01.03.2019 do 31.01.2022. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie Realizatora Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym poinformuje 

Uczestników co najmniej poprzez swoją stronę internetową. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w 

niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który kieruje się w 

procesie podejmowania decyzji przede wszystkim zewnętrznymi wytycznymi w zakresie realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz przepisami obowiązującego prawa 


