
 

 
 

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych 
w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE" 

  
 
Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0013/18 
 
Nazwa Beneficjenta: 

ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY "ZACISZE" PIELEGNIARKI I POŁOZNE EWA STANEK, BOZENA 
MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA 
Zimnodół 51 32-300 Zimnodół 

 
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.10.2018 zakończenie 30.09.2021 
 
 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU: 
 

 PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2018: Prowadzone będą działania mające na celu doposażenie w sprzęt i 
oprogramowanie placówki DDOM.  W okresie tym nie nastąpi udzielanie wsparcia w ramach projektu. 
 

 OD GRUDNIA  2018  DO KOŃCA REALIZACJI PROJEKT nastąpi realizacja wsparcie  w ramach projektu 
 
FUNKCJONOWANIE: 
 DDOM funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, 
w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin 
funkcjonowania domu może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb. 

 Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty 
tj. co najmniej w 1 sobotę w miesiącu przez 6 godz. oraz co najmniej 2 dni tygodniowo do godz. 18 
 
 
 
Zatwierdzam: Kierownik Projektu  Bożena Mitka 
 
Sporządził: Agnieszka Mitka - sekretariat 
 
Dnia 18.12.2018 r.



 
 

ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2019 
 

L.p. Rodzaj zajęć                                  Prowadzący   

Termin realizacji 
Termin zakończenia danej 

formy wsparcia 

Miejsce 
realizacji danej 
formy wsparcia                     

w ramach 
projektu                     

(adres, nr sali) data 
godziny 
(od-do) 

częstotliwość 

 1  Nastąpi prowadzenie placówki DDOM   gdzie 
będzie mogło przebywać równocześnie 21 osób. 
 
Realizowane zadania będzie zgodne ze 
standardem dla DDOM. 
DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z 
kontynuacją terapii i procesem usprawniania w 
zakresie funkcjonalnym oraz procesów 
poznawczych. 
 
Do podstawowych kategorii świadczeń 
zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM 
należeć będą: 
opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta 
dotycząca samoopieki i samopielęgnacji 
doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów 
medycznych 
usprawnianie ruchowe 
stymulacja procesów poznawczych 
terapia zajęciowa przygotowanie rodziny i 
opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki 
(działania edukacyjne). 
 
Zapewnione zostaną również: 
-niezbędne badania diagnostyczne oraz 
specjalistyczne konsultacje lekarskie 
-odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, 
zajęcia dodatkowe, pozwalające na 
zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy 
udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. 
-zwrot kosztów dojazdu (tylko do wysokości ceny 

KADRA DDOM (zgodnie z 
grafikiem): 
Pielęgniarka Koordynująca 
Pielęgniarka 
Fizjoterapeuta 
Opiekun medyczny 
Lekarza ub. Zdrowotnego 
Lek. sp. w dziedzinie rehabilitacji 
med. 
Lekarz sp. w dziedzinie geriatrii.   
Terapeuta zajęciowy 
Psycholog 
Logopeda 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

02.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY Czas trwania 
pobytu w DDOM będzie ustalany 

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 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 pacjenci 
przebywali  będą w DDOM przez 5 
dni w tygodniu przez co najmniej 8 

godz dziennie, następnie w 
zależności od poprawy stanu 
zdrowia, liczba i częstotliwość 

udzielanych świadczeń może być 
stopniowo zmniejszana w 

zależności od potrzeb 
indywidualnych każdego pacjenta, 

jednak nie może odbywać się w 
czasie krótszym niż 4 godz 

dziennie. Ponadto, istniała będzie 

Dzienny Dom Opieki 
Medycznej 
"ZACISZE”  

ul.Kazimierza 
Wielkiego 86 w 
Olkuszu woj. 
małopolskie 

(Centrum Olkusza) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 03.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 

 3 04.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

 4 07.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

 5 08.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 

 6 09.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

 7 10.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 

8 11.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

9 12.01.2019 8-14 NIE DOTYCZY 

10 14.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

11 15.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 

12 16.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

13 17.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 

14 18.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

 15 21.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

16 22.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 

17 23.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

18 24.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 

19 25.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

20 28.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

21 29.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 

22 30.01.2019 8-16 NIE DOTYCZY 

23 31.01.2019 8-18 NIE DOTYCZY 



 
24 biletu środkami transportu publicznego na danej 

trasie). 
 
W przypadku pojawienia się osób 
ze specjalnymi potrzebami uruchomiony zostanie 
tzw. mechanizm ”Kosztów racjonalnych 
usprawnień” np. transport specjalistyczny 
 
Działania edukacyjne będą prowadzone w 
formie indywidulnej. 
Termin ich będzie każdorazowo uzgadniany z 
pacjentem oraz opiekunem 
nieformalnym os niesamodzielnej. Ilość działań 
edukacyjnych będzie dostosowana każdorazowo 
do potrzeb osób objętych działaniami 
edukacyjnymi. 
 
Prowadzone będą działania stymulujące pacjenta 
do samodzielnej pracy oraz monitorujące stan 
pacjentów po opuszczeniu DDOM polegające 
na: 
-prowadzeniu wizyt domowych (1-2) przez 
fizjoterapeutę, 
-wykonywania rozmów tel przez personel DDOM; 
 
-nawiązania współpracy personelu DDOM z 
pielęgniarką środowiskową, która – w razie 
zdiagnozowania potrzeby - będzie świadczyła 
usługi na rzecz pacjenta w zakresie spraw 
socjalnych poprzez instytucje, stowarzyszenia, 
organizacje pozarządowe oraz placówki ochrony 
zdrowia. 

  

NIE DOTYCZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

możliwość uelastycznienia godzin i 
dni pobytu - jednak uzależnione 

jest to wyłącznie potrzebami 
zdrowotnymi pacjenta. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


