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REGULAMIN PROJEKTU 

„Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób 

zależnych w domach” 

§ 1 Organizator 

Organizatorem projektu jest Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku, a jego realizacja jest możliwa 

dzięki dotacji uzyskanej ze środków finansowych Fundacji PZU z siedzibą w Warszawie. 

§ 2 Odbiorcy projektu 

Ośrodki działające na rzecz osób niesamodzielnych (chorych, starszych, niepełnosprawnych) i ich 

opiekunów rodzinnych w ramach ochrony zdrowia lub pomocy społecznej oraz organizacje 

pozarządowe. 

§ 3 Zasięg projektu 

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4 Cel i zakres projektu 

1) Wsparcie opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych ze względu na chorobę lub wiek, 

wymagających stałej opieki w domu, poprzez organizację praktycznych szkoleń. 

2) Szkolenia składające się z 4 części i obejmujące spotkania z pielęgniarką, rehabilitantem, 

psychologiem i pracownikiem socjalnym. Dzięki nim rodziny uzyskają wiedzę i umiejętności  

w zakresie właściwego wykonywania czynności pielęgnacyjnych oraz ćwiczeń, pozwalających na 

utrzymanie sprawności w możliwym stopniu. Spotkanie z psychologiem pomoże w udzielaniu 

wsparcia emocjonalnego podopiecznemu, ale przede wszystkim w dbaniu o własne siły i emocje, 

radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Celem spotkania z pracownikiem socjalnym będzie udzielenie 

wsparcia informacyjnego i przedstawienie możliwości uzyskania pomocy socjalnej. 

§ 5 Działania planowane w ramach projektu 

1) Rozesłanie informacja w mediach z zaproszeniem do udziału w projekcie. 

2) Rekrutacja ośrodków - uczestników projektu oraz rekrutacja organizatorów szkoleń na spotkanie. 

3) Inicjowanie tekstów i reportaży w mediach dotyczących projektu (szczególnie o potrzebach 

opiekunów rodzinnych). 

4) Spotkanie otwierające projekt w Gdańsku. 

5) Szkolenia dla opiekunów rodzinnych. 

6) Promocja projektu w social mediach. 

7) Opracowanie i druk poradnika "Przewlekle chory w domu". 

8) Tydzień Opiekuna - podsumowanie projektu w mediach. 
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9) Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja. 

§ 6 Zobowiązania odbiorców projektu 

1) Ośrodek, który przystąpi do projektu zorganizuje 5 szkoleń, każde dla ok. 15 opiekunów rodzinnych 

w okresie od kwietnia do listopada 2019 r. wg ustalonego przez siebie harmonogramu. 

2) Każde szkolenie obejmie praktyczne zajęcia warsztatowe z pielęgniarką, rehabilitantem, 

psychologiem i pracownikiem socjalnym (razem ok. 4 godzin zegarowych). 

3) Ośrodek, który weźmie udział w projekcie sam poprowadzi rekrutację uczestników szkoleń, 

zapewni miejsce szkoleń i wykwalifikowane osoby do przeprowadzenia warsztatów. 

4) Udokumentuje przeprowadzenie rekrutacji i szkoleń poprzez: listy obecności uczestników szkoleń, 

skany materiałów prasowych, internetowych na temat szkoleń.  

5) Przedstawiciel ośrodka weźmie udział w spotkaniu otwierającym projekt, które odbędzie się  

w Gdańsku w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, ul. Kopernika 6 w czwartek, 28 marca 2019 r. 

§ 7 Zobowiązania organizatora projektu 

1) Organizator poprowadzi projekt zgodnie z dokumentacją wewnętrzną Fundacji Hospicyjnej 

dotyczącą procesu zarządzania projektami oraz zgodnie z wymogami zewnętrznymi, zgodnie  

z przepisami obowiązującego prawa i ustaleniami poczynionymi z Fundacją PZU z Warszawy. 

2) Organizator zobowiązuje się do zawarcia umowy cywilno-prawnej z wykładowcami prowadzącymi 

szkolenia w ramach realizacji niniejszego projektu. Stawka godzinowa: 100,00 zł brutto. 

3) Organizator zobowiązany jest do aktywnego komunikowania do mediów faktu uzyskania dotacji 

Fundacji PZU oraz realizacji dotowanego projektu. 

§ 8 Dane osobowe i poufność 

1) Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu realizacji projektu „Opiekun rodzinny nie 

musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach”, w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - jest Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku. 

2) Zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w formie załącznika nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, który stanowi jego integralną część. 

3) Uczestnik projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

przez niego w związku z realizacją projektu oraz do niewykorzystywania ich do innych celów, niż 

związane z realizacją projektu, w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. 
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4) Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa, nie dotyczy informacji, które w czasie ich 

ujawnienia były publicznie znane, lub których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie 

obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 

Polityka Prywatności, Zasady przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana danych osobowych Fundacja 

Hospicyjna, z siedzibą w Gdańsku 80-208, przy ul. Chodowieckiego 10, tel. 58 345 90 60, e-mail: 

biuro@fundacjahospicyjna.pl. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając 

wiadomość na adres poczty elektronicznej: Anna Kobylska, inspektor.rodo@hospicja.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Opiekun rodzinny nie musi być sam. 

Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  

o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu lub do momentu 

wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

6) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące przy realizacji projektu 

„Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych  

w domach”. 

7) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazywaniu do państw 

trzecich czy organizacji międzynarodowych. 

8) Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony, by sprostać 

wymogom rachunkowości, sprawozdawczości oraz kontroli działalności Administratora przez 

właściwe organy nadzorcze, prowadzonej na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 
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10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością realizacji wyżej wymienionego projektu. 

12) Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w projekcie. 

 

 

 

Gdańsk, 28 marca 2019 roku 

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzam: 

 

 

Anna Janowicz 

Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej 

 

 


