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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach”  

Nr: RPMP.09.02.03-12-0475/17 

 

realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa 

Działanie B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną 

opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu                        

pn.: Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego2014-2020. 
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2. Projekt    realizowany    jest    przez    Spółdzielnię Socjalną OPOKA w okresie od 2019-

08-01 do 2023-03-31. 

3. Projekt Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach 

zwany dalej Projektem, realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z 

Instytucją Pośredniczącą, czyli Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

5. Biuro Projektu znajduje się: 

a) W siedzibie Spółdzielni Socjalnej OPOKA Chechło, ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze, w 

terminie od 01.08.2019r. do 31.03.2020r. (nr tel. 534417981 lub 326472150 wew. 27, e-

mail: projekty@opokas.pl). 

b) W dziennym ośrodku opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach „Złota 

Jesień” ul. Rabsztyńska 3, 32-310 Klucze, w terminie od 01.04.2020r. do 31.12.2022r. (nr 

tel. 534417981, e-mail: projekty@opokas.pl) 

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Dzienny Ośrodek Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach – (DOOS) 

funkcjonuje pod nazwą „Złota Jesień” i mieści się przy ul. Rabsztyńskiej 3, 32-310 Klucze. 

IP - Instytucja Pośrednicząca RPO WM, której funkcję pełni Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości. 

Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą potrzebującą 
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wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i nie 

pobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki, najczęściej członek 

rodziny. Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego wskazanego w SzOOP 

RPO WM należy traktować tożsamo.  

 Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoba niesamodzielna) - 

osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub 

wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego.  

Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób 

niesamodzielnych w Kluczach realizowany przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA z 

siedzibą w Chechle ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze, w okresie od 2019-08-01 do 2023-03-

31, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0475/17. Projekt realizowany jest na podstawie 

umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Pośredniczącą, czyli Małopolskim 

Centrum Przedsiębiorczości w dniu 18.07.2018nrRPMP.09.02.03-12-0475/17-00 oraz 

aneksu nr RPMP.09.02.03-12-0475/17-01z dnia 2019-11-26. 

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

przyjęty Uchwałą Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 

r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020.  
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym usługi krótkookresowego 

całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest 

zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych.  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) - osoby korzystające z PO PŻ (zakres 

wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w 

PO PŻ). Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 osoby, otrzymujące pomoc 

żywnościową w formie paczek lub posiłku, które z powodu niskich dochodów nie mogą 

zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego 

też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów 

odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego 

określonego w tej ustawie. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

i Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu 

m.in: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) 

długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar 

handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o 
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której mowawart.159 ust.1 pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o 

cudzoziemcach; 11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 12) alkoholizmu lub narkomanii; 13) zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej;14 ) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.        Osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r.  o  rehabilitacji  

zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 

231, poz. 1375). 

Znaczny stopień niepełnosprawności – do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się 

osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy 

jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, 

stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji.  

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do 
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pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej 

pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 

Niepełnosprawność sprzężona – o niepełnosprawności sprzężonej mowa jest wówczas, gdy 

jest ona złożona, podwójna lub wieloraka, bądź też towarzyszy jej dodatkowe kalectwo. 

Upośledzenie sprzężone występuje u osoby u której stwierdza się dwie lub więcej 

niepełnosprawności, powodowane jednym lub kilkoma czynnikami endo lub egzogennymi 

w różnych okresach życia, co dotyczy także okresu prenatalnego. 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby: a) 

chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), b) upośledzonej umysłowo, c) 

wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 

medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń 

zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym. 

Dochód - zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę 

miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie formularza lub w 

przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym formularz został złożony, bez względu 

na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) 

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na 

ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w 

odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do 
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dochodu nie wlicza się: min. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, 

przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczenia w 

naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1ha przeliczeniowego; 

świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego; świadczenia 

uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz innych 

wymienionych w ustawie z 12 marca 2004 o pomocy społecznej. 

Dochód na członka w rodzinie poniżej progu ustawowego - dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryt. dochód. (na os. samotnie gospodarującą lub na os. w rodzinie) zg. z ust. 

o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r.: 

1. Dochód nie przekracza 1051,50zł. (150% właściwego kryterium dochodowego) – w 

przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł. 

(kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),  

2. Dochód nie przekracza 792,00zł. (150% właściwego kryterium dochodowego) w 

przypadku osób w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł. 

(kryterium dochodowe na osobę w rodzinie). 

Czynności dnia codziennego – czynności niezbędne do aktywnego funkcjonowania 

społecznego, zawodowego lub edukacyjnego danej osoby, np. czynności samoobsługowe 

takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, ubieranie, rozbieranie, higiena osobista, 

korzystanie z toalety czy kontrolowanie czynności fizjologicznych. 
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Doświadczanie wielokrotnego wykluczenia - to osoby doświadczające wykluczenia z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze  włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 są to: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 

pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (osoby doświadczające: 1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub 

ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) 

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) trudności w integracji cudzoziemców, 

którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowawart.159 ust.1 pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach; 

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12) 

alkoholizmu lub narkomanii; 13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;14 ) klęski 

żywiołowej lub ekologicznej). 
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b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym, (bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z 

bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uzależnionych od 

alkoholu; uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających; chorych 

psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; długotrwale 

bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy; zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze 

środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uchodźców realizujących 

indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osób 

niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze 

względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich 

podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 

uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i 

rodzinnym). 

c. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

d. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich, 
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e. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, 

f. osoby z niepełnosprawnością, 

g. członkowie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością, 

h. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, 

j. osoby odbywające kary pozbawienia wolności. 

k. osoby korzystające z PO PŻ. 

Indywidualny Plan Działania (IPD) - należy przez to rozumieć dokument zawierający m.in. 

diagnozę potrzeb i możliwości uczestnika na podstawie którego określany jest zakres 

świadczonych usług oferowanych w ramach Projektu. Głównym celem IPD jest 

optymalizacja poziomu samodzielności i aktywności ww. uczestników. 

 

§ 3 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
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1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy 

Klucze poprzez utworzenie dla 30 osób, uczestników projektu (UP) Dzienny Ośrodek Opieki i 

Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach pn. „Złota Jesień” (dalej ośrodek „Złota 

Jesień”) zapewnienie mu usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-

usprawniających jak również wsparcie 30 opiekunów faktycznych/rodzin (OP) poprzez usługi 

wspomagające. 

2. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o regulamin organizacyjny. Dzienny Ośrodek 

Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach „Złota Jesień” spełnia standardy w 

zakresie ochrony przeciw pożarowej oraz stosowne standardy określone w Rekomendacjach do 

prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie 

Małopolski (stanowiących Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nrRPMP.09.02.03-IP.01-

12-073/17). 

3. Ośrodek „Złota Jesień” zapewni 8 - godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do 

piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-16.00. 

4. W ramach projektu zapewnione zostanie następujące wsparcie: 

a) Usługi o charakterze opiekuńczo – pielęgnacyjnym:  

Możliwość pobytu 8 godzin dziennie w ośrodku „Złota Jesień”, spełniającym 

komfortowe i dostosowane do UP warunki lokalowe, gwarantujące prawidłową 

realizację  usług. Uczestnicy mają zapewnione 2 posiłki dziennie w siedzibie placówki, 

usługę dojazdu do i z ośrodka „Złota Jesień”. Dodatkowo w zależności od potrzeb UP 

będą mieli zapewnioną pomoc ze strony personelu placówki przy spożywaniu posiłków, 

jak również przy podstawowych czynnościach życiowych oraz higienicznych.  
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b) Usługi o charakterze aktywizująco – usprawniającym: 

o Wielokierunkowe działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego UP.  

o Organizacja czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach 

podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym oraz 

działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego UP.  

o Realizacja zajęć dostosowana do potrzeb i możliwości każdego UP w formie 

indywidualnej lub zespołowej. 

o Prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, takich jak np. 

arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia 

reminiscencyjna, terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia, terapia 

ruchowa. 

o Utworzenie Klubu Seniora gdzie prowadzone będą zajęcia o charakterze towarzyskim, 

rekreacyjnym, artystycznym, plastycznym i turystycznym poprzez organizowanie 

spotkań towarzyskich tematycznych np. taneczne popołudnia, popołudnie z książką, 

organizowanie wyjazdów do teatru, kina itp., przygotowanie uroczystości 

okazjonalnych m.in. Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Wielkanoc, Dzień Dziecka, 

organizowanie wycieczek pieszo — integracyjnych,  

c) Usługi wspomagające: 

o Działania informacyjne, edukacyjne, wsparcie i poradnictwo  - w tym psychologiczne 

oraz profilaktyczne mające zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej dla 

uczestników projektu oraz ich rodzin i opiekunów formalnych.  
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o Rozwiązywanie problemów podopiecznych, wskazywanie rozwiązań mających na celu 

poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywaniu instytucji zajmujących się 

problematyką będącą źródłem trudności, w udzielaniu wsparcia w zachowaniu więzi 

rodzinnych i nawiązywaniu kontaktów z współuczestnikami, przeprowadzaniu rozmów 

wspierających, udzielaniu wskazówek i informacji pomagających opiekunom rodzinnym 

w opiece nad seniorem.  

o Wsparcie specjalistyczne - działania fakultatywne takie jak pomoc w kontaktach z 

różnymi instytucjami i organizacjami, w tym reprezentowanie interesów podopiecznych, 

pomoc w załatwianiu wizyt u lekarza, współpraca ze służbami medycznymi, pomoc w 

ustaleniu stopnia niepełnosprawności i w innych niezbędnych sprawach w obszarze 

zdrowia uczestnika, pomoc w załatwianiu różnego rodzaju usług i napraw, 

o Fakultatywne wsparcie dla rodzin UP, o charakterze grupowym w formie organizacji 

grup wsparcia, prelekcji i szkoleń dla opiekunów. 

d) Organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb. 

5. Rodzaj, zakres i intensywność przewidzianych w projekcie form wsparcia uczestnika 

zostaną określone w Indywidualnym Planie Działania opracowanym wspólnie z każdym 

uczestnikiem projektu. 

6. Ośrodek „Złota Jesień” dopuszcza tworzenie samorządu uczestników – np. rady domu. 

Rada Domu reprezentuje interesy ogółu uczestników, a do jej kompetencji należy przede 

wszystkim: 

a) Przedstawianie kierownikowi placówki wniosków, uwag i propozycji dotyczących 



 
 
 

Projekt „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach” 
Nr: RPMP.09.02.03-12-0475/17 

Realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej – Region Spójny Społecznie,  
Działania 9.2Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

realizacji świadczonych usług, współpraca w sprawach kulturalno-oświatowych, 

socjalno-bytowych, gospodarczych, współpraca w zakresie kształtowania właściwych 

stosunków interpersonalnych pomiędzy uczestnikami a personelem placówki, 

b) Przekazywanie propozycji oraz inspirowanie form wewnętrznej integracji uczestników 

placówki oraz integracji ze środowiskiem lokalnym,  

c) Propagowanie zasady wzajemnej pomocy, w szczególności dla uczestników o 

ograniczonych możliwościach samodzielnego funkcjonowania w społeczności 

placówki.  

7. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub ich opiekunowie prawni, informują na 

etapie rekrutacji o zapotrzebowaniu na usługę przewozu do ośrodka „Złota Jesień” i z 

powrotem do miejsca zamieszkania. 

a) UP może skorzystać z możliwości zapewnienia transportu do i z placówki w sytuacji, 

kiedy nie jest w stanie samodzielnie lub z pomocą opiekuna/ów przemieścić się do 

Ośrodka „Złota Jesień” i wrócić z powrotem do miejsca zamieszkania. 

b) Usługa przewozu jest realizowana w ośrodku „Złota Jesień” zgodnie z Statutem 

organizacyjnym ośrodka, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń na tą usługę z 

zastrzeżeniem możliwości organizacyjnych i logistycznych przewozu. 

c) Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące usługi przewozu znajduje się w 

formularzu rekrutacyjnym. 

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
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1. Grupę docelową projektu stanowi 30 UP (w tym 17 kobiet i  13 mężczyzn) mieszkańców 

gminy Klucze powyżej 60 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. Uczestnikami projektu 

objętymi wsparciem będą osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

2. Kryteria formalne jakie musi spełnić, każdy uczestnik:  

a) wiek powyżej 60 roku życia1, 

b) miejsce zamieszkania na terenie Gminy Klucze,  

c)  osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z brakiem 

samodzielności spowodowanej niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej 

z podstawowych czynności dnia codziennego, 

d) możliwość korzystania z usług usprawniająco – aktywizujących placówki. 

3.  Projekt przewiduje objęcie wsparciem w pierwszej kolejności osób:  

a. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z 

przesłanek (def. w  § 2 Słownik pojęć), 

b. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

c. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,  

d. z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 

                                                      
1 Dotyczy osób, które ukończyły 60 rok życia (licząc od dnia urodzin). 
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właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w 

przypadku usług asystenckich i opiekuńczych,  

e. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia 

dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ 

w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),  

f. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

g. których dochód po uwzględnianiu stałych miesięcznych opłat i wydatków nie przekracza 

150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w 

przypadku usług asystenckich i opiekuńczych,  

h. które są osobami samotnie gospodarującymi, nie mogącymi liczyć na rodzinę lub osoby 

trzecie, 

i. których dotyka poczucie osamotnienia, inne niekorzystne stany emocjonalne, frustracja, 

problemy w relacjach z rodziną, trudności w organizacji czasu wolnego, brak akceptacji swojej 

sytuacji, 

j. u których występuje co najmniej jeden z wymienionych problemów: pogorszenie się sytuacji 

materialnej uniemożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb, trudności w 

przygotowywaniu posiłków, pogarszanie się stanu zdrowia, problemy w zakresie dbałości o 

higienę osobistą, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa i ograniczenia związane z zakupami 
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oraz załatwianiem spraw urzędowych i spraw w placówkach służby zdrowia,  

k. których dotyka nierówność szans ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek i inne, 

l. kobiet. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a) Wypełnienie, podpisanie i złożenie: 

 Wniosku o skierowanie do Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób 

Niesamodzielnych w Kluczach (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu); 

 Formularza Rekrutacyjnego zawierającego niezbędne do uczestnictwa w 

rekrutacji/projekcie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu); 

 Zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość skorzystania z usług 

uprawniająco-aktywizujących placówki (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 

3 do niniejszego Regulaminu); 

 Dokumentów tj. zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów 

dodatkowych uprawniających do przyznania punktów preferencyjnych. 

b) Udział w rozmowie z komisją rekrutacyjną w celu opracowania raportu kwalifikującego 

do nadania prawa pobytu. 

c) Zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OPIEKUNÓW 

FAKTYCZNYCH 

 

1. Wsparcie przewidziane w projekcie dotyczy również min. 30 opiekunów 

faktycznych/rodzin (OP) i będzie realizowane poprzez usługi wspomagające 

sprawowanie opieki nad Uczestnikiem projektu. 

2. Kryteria formalne, jakie musi spełnić opiekun faktyczny:  

a) Czy osoba, która złożyła formularz rekrutacyjny faktycznie sprawuje opiekę i 

wspiera UP? 

b) Czy opiekun faktyczny nie jest opiekunem zawodowym? 

c) Czy opiekun faktyczny jest osobą pełnoletnią? 

d) Czy osoba wyraża zgodę na udział w projekcie i towarzyszących mu formach 

wsparcia? 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, jako opiekun faktyczny jest: 

      a)    Wypełnienie, podpisanie i złożenie: 

 Formularza Rekrutacyjnego zawierającego niezbędne do uczestnictwa w 

rekrutacji/projekcie oświadczenia i ewentualnych załączników (zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu); 

b) Udział w rozmowie z komisją rekrutacyjną projektu w celu opracowania raportu 

kwalifikującego UP do nadania prawa pobytu, 

c) Zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu. 
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§ 6 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie cyklicznie w zależności od 

zapotrzebowania i będzie trwała co najmniej 14 dni. 

2. Równolegle z rekrutacją UP będzie prowadzona rekrutacja opiekuna lub opiekunów 

faktycznych Uczestników. 

3. Dopuszcza się, aby jednego UP wspierał więcej niż jeden OP (maksymalnie 4 opiekunów) 

w takim przypadku wymagane będzie wskazanie, który z nich zostanie opiekunem 

kluczowym UP, z którym to w pierwszej kolejności będą kontaktować się pracownicy 

projektu. 

4. Termin naboru uczestników do projektu będzie każdorazowo publikowany najpóźniej w 

dniu ich ogłoszenia na stronie Beneficjenta tj. www.opokas.pl. 

5. W przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów/tek na uczestników projektu 

w czasie trwania naboru, zostaną ogłoszone nabory dodatkowe, aż do zrekrutowania 

wymaganej liczby osób.  

6. Każdy z naborów będzie trwał 14 dni kalendarzowych.   

7. Komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała zgłoszenia kandydatów/tek po zakończeniu 

każdego z naborów. 

8. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie będą przyjmowane i będą tworzyły listę 

rezerwową UP aktualizowaną raz na kwartał. W przypadku zwolnienia się miejsc 

http://www.opokas.pl/
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przewiduje się zakwalifikowanie osób z listy rezerwowej, które otrzymały najwyższą ilość 

punktów  lub przeprowadzenie naboru uzupełniającego.  

9. Rekrutacja  będzie  się  odbywała  za  pośrednictwem  następujących  kanałów 

informacyjnych: 

 Informacja na stronie WWW.opokas.pl oraz stronie www Gminy Klucze i na 

tablicy ogłoszeń Gminy, 

 bezpośrednio  poprzez  współpracę  z  OPS/PCPR i pracownikami socjalnymi, 

 plakaty i ulotki umieszczane w miejscach użyteczności publicznej, 

 informacja poprzez ogłoszenia parafialne, 

 informacja za pośrednictwem lokalnych organizacji pozarządowych, 

 spotkania informacyjno-promocyjne zorganizowane w Urzędzie Gminy Klucze. 

10. Za   działania   rekrutacyjno-informacyjne   odpowiadać   będzie komisja rekrutacyjna 

(specjalista ds. ścieżki wsparcia, pielęgniarka, koordynator projektu). Zadaniem  zespołu  

rekrutacyjnego  będzie  weryfikacja  otrzymanych  zgłoszeń  i nawiązanie kontaktu w celu 

złożenia ostatecznej deklaracji udziału w projekcie oraz ewentualne bezpośrednie wizyty u 

osób/rodzin wskazanych przez osoby z lokalnego środowiska, jako potrzebujące wsparcia 

oferowanego przez Projekt.  

11. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą: 

 osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Biurze Projektu: 

o w Spółdzielni Socjalnej OPOKA Chechło, ul. Hutnicza 26, 32-310 

Klucze  
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 w Ośrodku „Złota Jesień” ul. Rabsztyńska 3, 32-310 Klucze,  

 pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, 

Chechło, ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze – liczy się data wpływu 

 e-mailowo – kandydaci/tki przesyłają wypełniony formularz na wskazany adres 

projekty@opokas.pl. Następnie w terminie wskazanym przez personel projektu 

należy zgłosić się osobiście do Biura Projektu celem złożenia podpisów i 

dostarczenia wymaganych załączników (wymienionych w § 3, pkt. 4). 

 w razie konieczności (np. osoby niepełnosprawne) po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym pracownik proj. może odebrać formularz również w miejscu zam. 

kandydata oraz spotkać się z osobą potencjalnie zainteresowaną (w tym jej 

opiekunem) i wyjaśnić specyfikę projektu. 

12. Podczas weryfikacji formalnej formularzy rekrutacyjnych Spółdzielnia Socjalna OPOKA 

dopuszcza możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie 3 dni. W przypadku 

zgłoszeń e-mailowych Spółdzielnia Socjalna OPOKA przyjmuje wymóg osobistego 

podpisu dokumentów (najpóźniej w dniu spotkania z pracownikami merytorycznymi) lub 

podpisu dokumentów z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

13. Rekrutacja, będzie prowadzona w poniższych etapach:  

a) Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z pkt. 4 § 4 niniejszego 

regulaminu, tj. pisemny wniosek o skierowanie do placówki; formularz rekrutacyjny, 

zaświadczenie lekarskie, ew. dokumenty do formularza rekrutacyjnego potwierdzające 

spełnianie kryteriów za które przyznawane są punkty preferencyjne. 

b) Rozmowa kandydatów (z ew. udziałem opiekunów) z komisją rekrutacyjną, którzy na 

mailto:projekty@opokas.pl
mailto:projekty@opokas.pl
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podstawie wywiadu i testów tworzą raport z rozmowy z komisją rekrutacyjną. Ma on 

na celu weryfikację kryteriów dodatkowych udziału w projekcie, zbadanie motywacji 

kandydatów oraz możliwość udziału w zaplanowanym wsparciu.  

c) Ocena poprawności złożonego skierowania do placówki, formularza rekrutacyjnego 

oraz kryteriów formalnych kwalifikujących do udziału w projekcie opisanych w § 4 na 

podstawie kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych. 

Ocena kryteriów formalnych odbywa się na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie 

karty oceny co oznacza, że kryteria kwalifikujące muszą być spełnione, aby kandydat 

mógł przejść do następnego etapu oceny.  

d) Podczas rekrutacji komisja rekrutacyjna na podstawie załączonych do formularza 

oświadczeń/zaświadczeń oraz przeprowadzonego wywiadu, z którego sporządzony 

zostaje raport, przyznaje punkty preferencyjne kandydatom spełniającym poniższe 

kryteria: 

Lp. 

 

Kategoria 

Waga punktów 

preferencyjnyc

h 

Dokument 

potwierdzający 

spełnienie kryterium 

Spełnia  Nie 

spełnia 

lun 

brak 

udziele

nia 

odpowi

edzi 
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1. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, doświadczająca wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z 

przesłanek 

1 

pkt. 

0 

pkt. 

zaświadczenie. 

lekarskie, aktualne 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

lub oświadczenie, 

raport z rozmowy 

2. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

1 pkt. 0 pkt. Aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności 

lub inny dokument 

równoważny 

3. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz/lub 

z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

1 pkt. 0 pkt. Aktualne orzeczenie 

o 

niepełnosprawności, 

inny dokument 

równoważny, 

zaświadczenie 

4. Osoba z niepełnosprawnościami i/lub osoba 

niesamodzielna, której dochód nie przekracza 

150% właściwego kryterium dochodowego (na 

osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej  

2 pkt. 0 pkt. Oświadczenie lub 

zaświadczenie (np. z 

OPS) 

5. Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego 1 pkt. 0 pkt. Zaświadczenie (np. z 
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Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) OPS) 

6. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w związku z rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 

1 pkt. 0 pkt. Dane z formularza 

rekrutacyjnego  

(na podstawie danych 

adresowych) 

7. Osoba, której dochód po uwzględnianiu stałych 

miesięcznych opłat i wydatków nie przekracza 

150% właściwego kryterium dochodowego (na 

osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej  

2 pkt. 0 pkt. Oświadczenie lub 

zaświadczenie (np. z 

OPS) 

8. Osoba, która jest osobą samotnie gospodarującą, 

nie mogącą liczyć na rodzinę lub osoby trzecie 

1 pkt. 0 pkt. Dane z formularza 

rekrutacyjnego/raport

u z rozmowy 

9. Osoba, której dotyka poczucie osamotnienia, inne 

niekorzystne stany emocjonalne, frustracja, 

problemy w relacjach z rodziną, trudności w 

organizacji czasu wolnego, brak akceptacji swojej 

sytuacji 

1 pkt. 0 pkt. Dane z formularza 

rekrutacyjnego/raport

u z rozmowy 

10. Osoba, u której występuje co najmniej jeden z 

wymienionych problemów: pogorszenie się 

1 pkt. 0 pkt. Dane z formularza 

rekrutacyjnego/raport
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sytuacji materialnej uniemożliwiającej 

zaspokojenie podstawowych potrzeb, trudności w 

przygotowywaniu posiłków, pogarszanie się 

stanu zdrowia, problemy w zakresie dbałości o 

higienę osobistą, bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa i ograniczenia związane z zakupami 

oraz załatwianiem spraw urzędowych i spraw w 

placówkach służby zdrowia 

u z rozmowy 

11. Osoba, której dotyka nierówność szans ze 

względu na niepełnosprawność, płeć, wiek i inne 

1 pkt. 0 pkt. Dane z formularza 

rekrutacyjnego/raport

u z rozmowy 

12. Kobieta 1 pkt. 0 pkt. Dane z formularza 

rekrutacyjnego  

(na podstawie danych 

o płci) 

 

e) Punkty ulegają sumowaniu. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego oraz 

karta nadania prawa pobytu w ośrodku stanowią załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu. 

f) Po zsumowaniu przyznanych punktów preferencyjnych komisja rekrutacyjna  utworzy 

listę uczestników zakwalifikowanych do projektu, którym zostanie nadane prawo do  

pobytu w ośrodku „Złota Jesień”.  

g) Do projektu zakwalifikowane będą osoby z najwyższą liczbą przyznanych punktów. W 
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przypadku równej ilości punktów decyduje kolejność złożenia Wniosku o skierowanie 

do Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach. 

h) Osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie zgodnie z 

preferowanym sposobem kontaktu określonym w formularzu rekrutacyjnym.  

i) Spółdzielnia Socjalna OPOKA zastrzega, iż: 

 złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do 

udziału w projekcie, 

 Spółdzielnia Socjalna OPOKA zachowuje prawo do weryfikacji danych podanych 

w dokumentacji rekrutacyjnej. 

j) Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w 

projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej,  

zatwierdzonej przez komisję rekrutacyjną.  

k) Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy 

podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status 

jaki zadeklarowano w dokumentach złożonych podczas prowadzenia rekrutacji 

podstawowej/weryfikacja uaktualniająca/. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane 

do udziału w Projekcie a będą spełniać kryteria formalne, zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej narastająco według liczby uzyskanych punktów za spełnienie kryteriów 

premiujących udział. 

l) Niespełnienie kryteriów formalnych zawartych w § 4 pkt. 2 wyłącza z możliwości 

uczestnictwa w placówce. 

m) Złożone  dokumenty  nie  podlegają  zwrotowi.  Osoba  chętna  do  udziału  w zadaniu 
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zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do 

wypełnieniu dokumentów w sposób kompletny i czytelny.  

n) Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisana zostanie 

umowa uczestnictwa. 

o) Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zobowiązany 

jest do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie oraz do zapoznania się i akceptacji 

Regulaminu. Stronami umowy uczestnictwa w Projekcie są: Uczestnik oraz Podmiot 

realizujący Projekt – Spółdzielnia Socjalna OPOKA. Wzór umowy stanowi załącznik 

nr  do niniejszego Regulaminu.  

p) W zależności od potrzeb zakwalifikowanych uczestników Projektu podczas 

podpisywania umów uczestnictwa w Projekcie istnieje możliwość skorzystania z 

usprawnień w zakresie przygotowania materiałów, np.: wersje dokumentów w 

powiększonej czcionce, czy w zakresie wsparcia uczestnika Projektu poprzez 

dostosowanie do indywidualnych potrzeb czasu poświęconego na zapoznanie się z 

dokumentami.  

q) W sytuacji rezygnacji z udziału przyjętego uczestnika przyjmowane będą osoby z listy 

rezerwowej, według kolejności określonej na liście. 

r) Przyznane prawo pobytu UP w palcówce będzie weryfikowane nie rzadziej niż raz na 6 

miesięcy, poprzez przeprowadzenie z Uczestnikiem rozmowy, z której sporządzony 

zostanie raport. Rozmowa pozwoli na aktualizację danych UP, bieżące określenie jego 

sytuacji, dostosowanie form oddziaływań terapeutycznych do aktualnych jego potrzeb.  
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§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu i jest stosowany w 

przypadku kolejnej rekrutacji na wolne miejsca. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wniesienia  zmian  do  Regulaminu  lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis osoby zatwierdzającej) 

 

Załączniki do regulaminu: 

1/ Wniosek o skierowanie do placówki 

2/ Formularz rekrutacyjny  

3/ Zaświadczenie od lekarza  

4/ Karta oceny formularza  

5/ Formularz rekrutacyjny dla opiekuna faktycznego
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