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REALIZACJA   PROJEKTU  

„ZESPOŁY  MEDYCZNEJ  OPIEKI  DOMOWEJ 3” 

 

Informujemy, że Centrum Medyczne ZDROWIE realizuje projekt „ZESPOŁY  

MEDYCZNEJ  OPIEKI  DOMOWEJ 3” skierowany do chorych wymagających opieki 

medycznej w warunkach domowych i ich opiekunów z Obszaru Strategicznej 

Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary 

wiejskie) 

W ramach projektu można uzyskać następujące wsparcie: 

❖ ŚRODOWISKOWA OPIEKA MEDYCZNA, w tym pielęgniarska opieka 

długoterminowa, rehabilitacja ruchowa chorych niesamodzielnych, opieka 

lekarza POZ w domu pacjenta oraz współpraca zespołów medycznych w celu 

wypracowania wysokiej jakości usług dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb chorych. 

❖ OPIEKA TOWARZYSZĄCA, w tym usługi opiekunów środowiskowych, wsparcie 

doradcze opiekunów osób niesamodzielnych. 

 

 

Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej 

http://zdrowiekielce.com/projekt-opieka-domowa-3/ 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z placówką: 

pod numerem tel. 41 343 01 95   

lub mailowo:  opiekadlugoterminowa3@zdrowiekielce.com 

 

Projekt „ZESPOŁY  MEDYCZNEJ  OPIEKI  DOMOWEJ 3” jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Obszarowi Strategicznej Interwencji – 

 obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) 

 

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych określony został na podstawie 

obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego i tworzą go następujące gminy: 

✓ w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, 

Pacanów, Gnojno; 

✓ w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, 

Imielno, Wodzisław; 

✓ w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, 

Opatowiec; 

✓ w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn; 

✓ w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, 

Ruda Maleniecka, Słupia Konecka; 

✓ w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, 

Sadowie, Tarłów; 

✓ w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów; 

✓ w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota; 

✓ w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, 

Obrazów, Dwikozy, Wilczyce; 

✓ w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn; 

✓ w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock; 

✓ w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica; 

✓ w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew. 

W przypadku gmin wiejsko-miejskich wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób 

zamieszkałych lub pracujących wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach 

tych gmin. 


