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Fiszka skalowanej innowacji  

„MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” 
 

wzór 

1. Informacje o Grantobiorcy  
 

1. Nazwa Grantobiorcy 
 

2. Adres Grantobiorcy 
 

3. Forma prawna  

4. 

Numer KRS (dotyczy 

podmiotów 

zarejestrowanych w KRS) 

 

5. NIP  

6. REGON  

7. 

PESEL (dotyczy osób 

fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą) 

 

8. 

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do 

podejmowania decyzji w 

imieniu Grantobiorcy 
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2. Potencjał Grantobiorcy 
 

9. 

Potencjał wdrożenia : 

 doświadczenie Grantobiorcy w obszarze problemowym, w tym w szczególności 

dotychczasowa praca na rzecz grupy odbiorców innowacji w zakresie wsparcia zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży 

 

 potencjał techniczny i organizacyjny Grantobiorcy.  

Minimalny potencjał wdrożenia to zapewnienie opieki profesjonalnej rozumianej jako, 

dysponowanie w dniu składania fiszki -  min. 1 psychoonkologiem lub psychologiem, 

przeprowadzającym analizy potrzeb i świadczącym wsparcie dla rodzin oraz 

edukatorem szkolącym z „Modelu DOM” przedstawicieli środowiska lokalnego. Należy 

wskazać formę dysponowania personelem, np. umowa o pracę, umowa cywilno – 

prawna, kontrakt, porozumienie o współpracy/deklaracja współpracy. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Potencjał współpracy : 

 doświadczenie Grantobiorcy i potencjał do nawiązania współpracy lokalnej 

rozumianej jako zaangażowanie w lokalne inicjatywy oraz w świadczenie usług 

opartych o pracę z dzieckiem i rodziną dziecka i otoczeniem rodziny 
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3. Ogólny zarys koncepcji wdrożenia skalowanej innowacji 
 

11. 

 

Tytuł innowacji 

 

 

MODEL DOM w ……… (nazwa ośrodka/Grantobiorcy) 

12. 

 

Planowany czas trwania 

prac w ramach grantu -czas  

wdrażania innowacji  

(czas trwania prac w ramach 

grantu wynosi od 6 do 12 

miesięcy – nie dłużej niż do 

31.08.2023) 

 

od …….do…… 

13. 

 

Obszar działalności ośrodka 

(miasto /gmina/ /powiat/ 

województwo) 

 

 

 

Miejsce realizacji działań 

(miasto /gmina/ /powiat/ 

województwo) 

 

 

14. 

Uzasadnienie potrzeby realizacji grantu na skalowanie innowacji na wybranym obszarze  

(w tym wskazanie obszaru działania placówki oraz potwierdzenie możliwości objęcia 

wsparciem rodzin z dzieckiem chorym onkologicznie z terenu działania placówki) 

 

 

15. 

Cele realizacji skalowanej innowacji zgodne z modelem „ Model dom”. 

(Celem realizacji jest Wieloaspektowe wsparcie rodzin dzieci z dzieckiem chorym 

onkologicznie przy wykorzystaniu metodyki MODEL DOM. Szczegółowe cele dotyczą  objęcia 

wsparciem rodzin z dzieckiem chorym onkologicznie, ich otoczenia społecznego .  Celem 

działania jest dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, 

które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy 

z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku. Głównym 
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elementem jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji 

pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych 

oraz nauczycieli na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne 

rodzin, które borykają się z tym problemem.) 

 

 

 

 

16. 

Opis grupy odbiorców innowacji wraz z uzasadnieniem wyboru w kontekście odbiorców 

„Modelu Dom” – opis rodzin / potencjalnie zdiagnozowanego zapotrzebowania na 

wsparcie.  

(grupę odbiorców stanowi rodzina z dzieckiem chorym onkologicznie w wieku 0 -18 lat) 

(wsparciem należy objąć co najmniej dwie takie rodziny) 

 

 

 

 

17. 
Liczba odbiorców innowacji, planowana do objęcia 

wsparciem w ramach skalowanej innowacji – liczba rodzin 

 

18. 

Opis planowanego wykorzystania zasobów w tym zasobów ludzkich wspierających 

wdrażanie skalowanej innowacji w tym: 

 zatrudnienie/zaangażowanie/oddelegowanie psychologa/psychoonkologa /edukatora -

zakres prac w kontekście planowanej współpracy z lokalnymi instytucjami 

wspierającymi: 

 instytucje/organizacje działające w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, np. 

instytucje pomocy   społecznej, takie jak np. Ośrodki Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; 

 organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się zdrowiem, opieką nad 

rodziną, dziećmi, wsparciem rodzin w sytuacjach kryzysowych, w szczególności 

te współpracujące z placówkami medycznymi prowadzącymi leczenie 

onkologiczne dzieci; 

 placówki medyczne, np. szpitale z oddziałami onkologii dziecięcej, placówki 

medyczne prowadzące leczenie w miejscu zamieszkania dzieci chorych 

onkologicznie; 

 placówki zajmujące się pomocą psychologiczną, np. poradnie mające 

możliwości świadczenia nieodpłatnej pomocy psychologicznej. 

Należy wskazać instytucje, z którymi Grantobiorca planuje współpracować w ramach 

realizacji prac zgodnie z założeniami Modelu Dom. 
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19. 
Kwota wnioskowanego grantu (wartość grantu nie może 

przekroczyć 80 000,00zł) 

 

20. 

Plan zapewnienia trwałości wdrażanego rozwiązania (opis implementacji rozwiązania do 

stałej praktyki ośrodka  oraz zobowiązanie do zaangażowania na okres min. 12 miesięcy po 

zakończeniu grantu, personelu przeszkolonego i stosującego narzędzia skalowanego modelu-

wymóg obligatoryjny) 
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21. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH GRANTU  

na podstawie zakresu prac opisanego w dokumencie 

PRZEZNACZENIE GRANTÓW – TABELA Szczegółowe etapy pracy odnoszące się do powyższych działań:  

Etapy pracy po podpisaniu umowy. 
 

L.p Działanie 
Uczestnicy 

działania 

Osoba 

wykonująca 
Przewidywany efekt 

Planowany czas 

wykonania 
Przewidywany koszt 

1 

Podpisanie umowy/listu 

intencyjnego współpracy ze 

szpitalem. 

 

     

2 

Rekrutacja dzieci i rodzin 

do objęcia wsparciem (nie mniej 

niż 2 rodziny). 

 

     

3 

Opracowanie IPW 

(Indywidualny Plan Wsparcia) 

dla każdego dziecka/rodziny 

objętej opieką wsparciem-

sytuacja i potrzeby są oceniane 

przez zespół opieki, który ustala 

indywidualny plan wsparcia 

dziecka/rodziny/pracy 

w środowisku 

szkolny/społecznym, w tym 

opracowuje wstępny 

harmonogram wizyt (jaka 

osoba, ile razy 

w tygodniu/miesiącu). 
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4 

Realizacja IPW 

dla poszczególnych osób 

przez psychologa/ 

psychoonkologa / edukatora 

w tym wsparcie 

dziecka/rodziny/edukacja/inne 

sprawy wynikające 

z opracowanego planu. 

 

     

5 

Współpraca z innymi 

podmiotami -użytkownikami 

w tym: 

a. instytucje/organizacje 

działające w obszarze wsparcia 

dzieci i rodziny, np. instytucje 

pomocy społecznej, takie jak 

np. Ośrodki Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie, 

     

6 

Współpraca z innymi 

podmiotami -użytkownikami 

w tym: 

 

b. organizacje pozarządowe, 

które statutowo zajmują się 

zdrowiem, opieką nad rodziną, 

dziećmi, wsparciem rodzin 

w sytuacjach kryzysowych, 

w szczególności te 

współpracujące z placówkami 

     



 

Strona 8 z 11 
 

medycznymi prowadzącymi 

leczenie onkologiczne dzieci; 

 

7 

Współpraca z innymi 

podmiotami -użytkownikami 

w tym: 

 

c. placówki medyczne, 

np. szpitale z oddziałami 

onkologii dziecięcej, placówki 

medyczne prowadzące leczenie 

w miejscu zamieszkania dzieci 

chorych onkologicznie; 

     

8 

Współpraca z innymi 

podmiotami -użytkownikami 

w tym: 

d. placówki zajmujące się 

pomocą psychologiczną, 

np. poradnie mające możliwości 

świadczenia nieodpłatnej 

pomocy psychologicznej. 

     

9 
Inne zaproponowane przez 

Grantobiorce…….. 
     

10 
Inne zaproponowane przez 

Grantobiorce…….. 
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4. Oświadczenia 
 

  TAK NIE 

1. 
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję będzie wykorzystywał innowację 

w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji. 

  

2. 

Oświadczam, że placówka, którą reprezentuję to podmiot publiczny lub 

prywatny funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia, który zawarł kontrakt z 

NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i 

Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego 

modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży). 

  

3. 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym 

mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych 

  

4. 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo i 

kapitałowo z Grantodawcą – DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu  oraz z 

partnerami projektu grantowego FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I 

MŁODZIEŻY z siedzibą w Poznaniu. 

Poprzez powiązania osobowe i kapitałowe polegające w szczególności na:  

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej,  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg 

nie wynika z przepisów prawa,  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

4. 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  

5. 

Oświadczam, że działania w ramach wnioskowanego grantu nie będą 

podwójnie finansowane (grant obejmuje wydatki niefinansowane w ramach 

kontraktu z NFZ) 

  

6. 

Oświadczam, że w przypadku wyboru do dofinansowania zobowiązuję się do 

korzystania ze wsparcia Grantodawcy przy opracowywaniu, wdrażaniu i 

monitorowaniu planu wdrażania innowacji zgodnie z opisem tego wsparcia 

zamieszczonym na stronie http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ 

  

7. 

Oświadczam , że placówka, którą reprezentuję podpisała/podpisze 

umowę/porozumienie ze Szpitalem/Oddziałem /Poradnią 

specjalistyczną/poradnią POZ lub inną placówką medyczną, gdzie dziecko 

podlega leczeniu lub okresowym kontrolom po przebytym leczeniu 
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onkologicznym w celu realizacji zadań w ramach Grantu. 

8. 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję posiada pod opieką (w 

momencie składania wniosku o przyznanie grantu) co najmniej dwie rodziny z 

dzieckiem chorym onkologicznie lub zidentyfikował (w momencie składania 

wniosku o przyznanie grantu) co najmniej dwie takie rodziny, które mogłyby 

zostać objęte wsparciem z terytorium będącego obszarem działania Ośrodka 

Środowiskowej Opieki Psychologicznej  i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i 

Młodzieży. 

  

9. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Beneficjenta, tj DGA S.A, z siedzibą w Poznaniu(61-896), ul. Towarowa 37,oraz 

partnera projektu grantowego FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I 

MŁODZIEŻY z siedzibą w Poznaniu (60-454) ul. Gniewska 81., w zakresie 

niezbędnym do realizacji naboru w ramach Projektu "MODEL DOM– 

skalowanie innowacji społecznej” POWR.04.01.00-00-DOM1/22 " zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż Administratorem 

Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: 

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy 

ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań i partner projektu grantowego FUNDACJA 

WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY z siedzibą w Poznaniu (60-454) ul. 

Gniewska 81.,, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w 

ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -

DOSTĘPNOŚĆ +" 

Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o wsparcie w 

ramach Projektu MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” 

POWR.04.01.00-00-DOM1/22 " 

Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie 

do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do 

wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych 

Osobowych. 

Oświadczam również, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych innej/innych osoby/osób 

wskazanej/wskazanych w składanej fiszce  skalowanej innowacji w zakresie w 

jakim została/zostały wskazana/wskazane w fiszce skalowanej innowacji.  

Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały 

poinformowana/poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych 

gromadzonych poprzez stronę: http://wsparciezdrowiadzieci.pl/.pl  jest DGA 

S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań Poznań i 

  

http://wsparciezdrowiadzieci.pl/.pl
http://wsparciezdrowiadzieci.pl/.pl
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partner projektu grantowego FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I 

MŁODZIEŻY z siedzibą w Poznaniu (60-454) ul. Gniewska 81.,, a dane 

gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu MODEL 

DOM– skalowanie innowacji społecznej” POWR.04.01.00-00-DOM1/22 " 

Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały 

poinformowana/poinformowane o dobrowolności podania danych 

osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o 

wsparcie w ramach Projektu MODEL DOM– skalowanie innowacji 

społecznej” POWR.04.01.00-00-DOM1/22 " 

Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały 

poinformowana/poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych 

osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego 

ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku 

powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie 

przez tę/te osobę/osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję 

Administratora Danych Osobowych. 

(W przypadku wieloosobowej reprezentacji podmiotu złożenie oświadczenia 

oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdą z osób upoważnionych 

do reprezentacji podmiotu). 

 

 

 

 

……………………………      ……………………........................... 

Data                            Podpis  


