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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie Mniej zależni 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

1. Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 roku w mieście 

Szczecinek. 

2. Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 35 osób 

zależnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub 

niepełnosprawnych, mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających 

z niesamodzielności oraz zwiększenie wiedzy 15 opiekunów faktycznych z zakresu opieki 

nad osobami zależnymi. 

3. Informacje dotyczące Projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie 

internetowej www.mops.szczecinek.pl  

 

§ 2 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Projekt zakłada objęcie wsparciem 50 osób. 

2. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające poniższe kryteria: 

1) Osoby niesamodzielne i/lub niepełnosprawne: 

 

Kryteria formalne: 

a) Zamieszkanie na terenie miasta Szczecinek,  

b) Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osoby niesamodzielne i/lub 

niepełnosprawne. 

 

Kryteria merytoryczne: 

a) wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do osób, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej – 25 pkt., 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby 

z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym 

z niepełnosprawnością intelektualną o osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju 

– 15 pkt. 

c) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego -10 pkt., 

d) osoby/rodziny korzystające z POPŻ – 10 pkt. 

 

 

http://www.mops.szczecinek.pl/
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2) Opiekunowie faktyczni: 

 

Kryteria formalne: 

a) Opiekun faktyczny zamieszkały na terenie miasta Szczecinek. 

 

Kryteria merytoryczne: 

a) wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego – 15 pkt, 

b) opiekun faktyczny osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi – 10 pkt, 

c) osoby korzystające z POPŻ – 5 pkt. 

3. Realizację wsparcia planuje się w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2022 r. 

na podstawie kontraktów socjalnych podpisanych z uczestnikami Projektu. 

4. Koszt uczestnictwa w projekcie ponosi Realizator ze środków otrzymanych na realizację 

projektu. 

 

 

§3 

Formy wsparcia w ramach projektu 

 

1. Wsparcie uczestników Projektu realizowane będzie na podstawie indywidualnych ustaleń 

zawartych w kontraktach socjalnych. Wobec uczestników Projektu zostaną zastosowane 

następujące formy wsparcia: 

a) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej tj. pomocy przy 

wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. pomoc w ubieraniu, toalecie, 

przygotowaniu posiłków, karmieniu, sprzątaniu, robieniu zakupów, itp. Pomoc będzie 

sprawowana przez opiekunki/opiekunów posiadających odpowiednie przygotowanie; 

b) Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej; 

c) Usługi transportowej dla osób objętych usługami; 

d) Usługi opieki wytchnieniowej polegającej na krótkookresowej przerwie opiekuna 

faktycznego w opiece nad osobą niesamodzielną, świadczonej w miejscu zamieszkania 

osoby niesamodzielnej. Pomoc będzie sprawowania przez opiekunki/opiekunów 

posiadających odpowiednie doświadczenie. 

e) Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie poradnictwa 

z zakresu opieki nad osobami zależnymi, świadczone przez pielęgniarkę, rehabilitanta, 

dietetyka i psychologa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. 

f) Korzystanie ze sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego zwiększającego 

samodzielność osób niesamodzielnych i ich opiekunów. 
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§ 4 

Procedura rekrutacyjna 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości 

szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.  

2. Planowany okres rekrutacji: 3 luty – 30 czerwiec 2020 r. – nabór podstawowy, od 1 lipca 

- nabór uzupełniający w ramach wolnych miejsc. 

3. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin, za pomocą dokumentów 

rekrutacyjnych.  

4. Rekrutacja grup docelowych nastąpi głównie przez pracowników socjalnych mających 

bezpośredni kontakt z klientami MOPS. 

5. Rekrutacja składa się z następujących etapów:  

a) rozpowszechnianie informacji o rekrutacji do Projektu i wymaganych dokumentach 

zgłoszeniowych m.in. poprzez bezpośrednie rozmowy pracowników socjalnych, 

ogłoszenia w lokalnych mediach, plakaty informacyjne, strony www.  

Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne na stronie www.mops.szczecinek.pl oraz w wersji 

papierowej w siedzibie Realizatora.  

b) przyjmowanie zgłoszeń od Kandydatów, którzy będą składać wypełnione dokumenty 

zgłoszeniowe u pracownika socjalnego, listownie, drogą elektroniczną lub osobiście 

dostarczając je do siedziby Realizatora.  

c) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. 

d) ocena otrzymanych zgłoszeń, ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych wg. liczby 

punktów wraz z listą rezerwową. W wyniku przeprowadzonej oceny zostanie 

przygotowana lista zakwalifikowanych uczestników Projektu. Przygotowana zostanie 

również lista rezerwowa uczestników Projektu. Na liście rezerwowej zostaną także 

umieszczone osoby, które dostarczą dokumenty zgłoszeniowe po utworzeniu listy 

podstawowej uczestników Projektu. Lista rezerwowa uczestników Projektu będzie 

uzupełniana przez cały okres trwania Projektu. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną 

zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, 

w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników osoby pierwotnie przyjętej do 

Projektu przy uwzględnieniu płci (w przypadku odejścia z Projektu mężczyzny na jego 

miejsce przyjmowany jest do Projektu mężczyzna) i po spełnieniu kryteriów formalnych 

i merytorycznych. Lista zakwalifikowanych uczestników oraz lista rezerwowa będzie 

dostępna w siedzibie Realizatora.  

6. Dokumentacja zgłoszeniowa jest dostępna na stronie internetowej 

www.mops.szczecinek.pl oraz w siedzibie Realizatora: Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 

- 1400, w Punkcie Obsługi Interesanta. 

7. Dokumentację zgłoszeniową stanowi:  

a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu); 

b) Formularz zgłoszeniowy do Projektu (Załącznik nr 2 do Regulaminu); 

c) Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w ramach Projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu); 

d) Oświadczenie Uczestnika Projektu o realizacji równości szans i niedyskryminacji 

(Załącznik nr 4 do Regulaminu), 

e) Formularz rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do Regulaminu). 

http://www.mops.szczecinek.pl/
http://www.mops.szczecinek.pl/
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f) zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia Kandydata/ osoby 

niesamodzielnej; 

g) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Kandydata/ osoby niesamodzielnej, 

h) oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające korzystanie z POPZ. Kandydata/osoby 

zależnej. 

8. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście będzie decydować data 

wpływu dokumentacji zgłoszeniowej. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną 

poinformowani drogą pisemną, mailową lub telefonicznie.  

9. Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi.  

10. Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia 

kolejnego naboru Kandydatów aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej kryteria 

grupy docelowej Projektu.  

11. Realizator zastrzega sobie prawo objęcia wsparciem uczestników projektu w danym roku 

w liczbie uwzględniającej możliwości finansowe i organizacyjne. 

 

 

§ 5 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci usług społecznych 

opisanych w niniejszym regulaminie.   

2. Uczestnicy, biorący udział w Projekcie są zobowiązani do:  

a) Współpracy z Realizatorem oraz ich pracownikami i podwykonawcami.  

b) Rzetelnego i terminowego dostarczania informacji wskazywanych przez Realizatora.  

c) Wypełniania ankiet monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.  

3. Uczestnicy/opiekunowie prawni są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji 

związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie RPO 

WZP.  

 

§ 6 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Realizatorowi dane, które wymagane 

są do wprowadzenia w systemie SL2014.  

3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, 

co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie 

i przetwarzanie danych osobowych.  

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia 

monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.  
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§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został 

zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym 

Realizatora na piśmie.   

2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed 

rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt 

w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.  

3. Uczestnicy/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Koordynatorowi Projektu 

informacji o rezygnacji z udziału w projekcie.  

4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania 

projektu, Realizator może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne 

dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.   

5. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 

w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego.  

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szczecinku i trwa do ostatniego dnia realizacji projektu.   

2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane są przez 

Realizatora.  

4. Uczestnik Projektu lub jego opiekun prawny pisemnie potwierdza zapoznanie się 

z Regulaminem Projektu.  

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Realizatora  

6. Informacji w sprawie Projektu udziela Koordynator – Pani Honorata Owczarek, 

tel. 94 37 280 15, e-mail: efs@mops.szczecinek.pl. 

 

 

…………………………………………. 

Podpis uczestnika/opiekuna prawnego   

mailto:efs@mops.szczecinek.pl

