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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

„Pomocni dla Ciebie” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.1. Włączenie społeczne i  rozwój usług i społecznych w 
ramach ZIT 

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 
2. Celem projektu jest zwiększenie 1 liczby miejsc świadczenia usług społecznych 

zapewnienie ich dostępości dla 10 osób (8K/2M) mieszkańców Gminy Łysomice 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym niesamodzielnych lub 
niepełnosprawnych) oraz wsparcie  w formie poradnictwa 20 opiekunów faktycznych w 
okresie do  dnia 30.11.2019 r. oraz zachowanie trwałości wskazanych usług w okresie 1 
roku od daty zakończenia projektu. 

3. Projekt  realizowany jest w terminie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30  listopada 2019  
r.  na terenie Gminy Łysomice. 

 
§ 2 

Definicje użyte w niniejszym regulaminie 
1. Projekt - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Oś  Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój  
usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w 
ramach ZIT; Program operacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Kandydatka/Kandydat   -   osoba,    która    złożyła    Formularz    Zgłoszeniowy    wraz   
z wymaganymi załącznikami i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 

3. Uczestniczka/Uczestnik - osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie 
(po spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisała oświadczenie uczestnika Projektu. 

4. Formularz Zgłoszeniowy –  dokument  (wraz  z  wymaganymi  załącznikami)  składany  
w procesie rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, którego 
wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Realizator projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach 
6. Grupa docelowa: 

a. grupa I: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby 
niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, 

b. grupa II: osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, opiekujące się osobą niesamodzielną, niebędące opiekunem 
zawodowym  I nie pobierające wynagrodzenia w tytułu  opieki nad osobą 
niesamodzielną. 
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7. Biuro Projektu znajduje się w Łysomicach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19, 

8. Strona internetowa Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Łysomicach:  
http://www.gopslysomice.pl/. 

 

§ 3 
Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria: 
I. Grupa I : 

1) kryteria obligatoryjne: 
a. osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkująca na 

terenie Gminy Łysomice, 
b. osoba   zagrożona   ubóstwem   lub    wykluczeniem   społecznym,    korzystająca z 

pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej 
zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy  z  dnia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej, 

c. osoba niesamodzielna, w tym starsza i niepełnosprawna nie mogąca wykonać co 
najmniej 1 czynności dnia codziennego, 

 
2) kryteria dodatkowe: 

d. doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego – 4 pkt, 
e. są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności – 4 pkt, 
f. są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną – 3 pkt , 
g. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 3 pkt, 
h. mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych lub gminnych 

programach rewitalizacji – 3 pkt, 
i. osoby samotne – 2 pkt, 
j. osoby powyżej 75 roku życia – 2 pkt, 

 
3) kryterium preferujące: 

l. osoba, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego - 25 pkt, 
 

II. Grupa II: 
1) kryteria obligatoryjne: 

a. osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkująca na 
terenie gminy Łysomice 

b. osoba z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 

2) kryteria dodatkowe: 
c. osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego, 
d. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 3 pkt, 
e. mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych lub gminnych 

programach rewitalizacji – 3 pkt, 
f. osoba, pozostająca bez zatrudnienia ze względu na sprawowanie opieki nad osobą 

niesamodzielną- 20 pkt. 
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3) kryterium preferujące: 

g. osoba, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego - 25 pkt, 
 

2. Osoba spełniająca kryterium dodatkowe, otrzyma dodatkowe punkty za każde spełnione 
kryterium zgodnie z punktacją w § 3. 

3. Osoba spełniająca kryterium preferujące otrzyma dodatkowe punkty za spełnione 
kryterium zgodnie z punktacją w § 3. 

4. Kandydaci do udziału w projekcie powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia 
następujące dokumenty: 

1) kompletnie wypełniony i czytelnie podpisany Formularz Zgłoszeniowy, 
2) wypełnioną Deklarację udziału w Projekcie, 
3) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wymagane kryteria. 

9. Dokumenty rekrutacyjne można składać  pocztą tradycyjną, poprzez sołtysów oraz 
osobiście w siedzibie GOPS i Urzędzie Gminy Łysomice. 

10. Formularz Zgłoszeniowy   dostępny   jest    w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
Urzędzie Gminy  oraz na stronie internetowej Ośrodka i Urzędu. 

11. Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15, we wtorek 
do godziny 16.30. 

12. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo, bądź ustnie 
o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 

13. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 4 
Etapy realizacji Projektu - ścieżka udziału w projekcie 

1. Etapy rekrutacji w projekcie: 
I. Etap: Przygotowanie rekrutacji: 

a) opracowanie dokumentów rekrutacyjnych, formularzy rekrutacyjnych, 
oświadczeń, deklaracji. 

b) przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych, 
II. Etap: Realizacja rekrutacji: 

a) umieszczenie na stronach www Urzędu Gminy Łysomice  oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej informacji dotyczących rekrutacji, 

b) przeprowadzenie spotkań, zebranie dokumentacji od potencjalnych 
uczestników Projektu. 

III. Etap: Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych kandydatów do uczestnictwa 
w projekcie: 
a) powołanie komisji rekrutacyjnej, 
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b) weryfikacja formularzy rekrutacyjnych zgodnie z kryterium rekrutacyjnym. 
IV. Etap: Zakończenie procesu rekrutacji: 

a) utworzenie listy kwalifikacyjnej oraz listy rezerwowej, 
b) opublikowanie wyników na stronach www, 
c) powiadomienie uczestników rekrutacji o wynikach rekrutacji. 

 

 
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

I. Przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracowników 
socjalnych i wydanie decyzji dotyczącej przyznania bądź odmowy przyznania usług 
opiekuńczych. 

II. Zawarcie kontraktów trójstronnych zawierających zakres wsparcia i wymiar 
godzinowy usług opiekuńczych. 

III. Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Łysomice. 

IV. Dokumentowanie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 

V. Monitorowanie i okresowa ewaluacja realizacji usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 
 

 
3. Wsparcie  opiekunów faktycznych i podnoszenie umiejętności: 

I. Pordnictwo w zakresie rehabilitacji, 
II. Poradnictwo psychologiczne, 
III. Poradnictwo prawidłowego odżywiania podopiecznego. 

 
 

§ 5 
Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 
I. Zgłaszania uwag dotyczących działań przewidzianych w ramach projektu 

bezpośrednio do koordynatora projektu, 
II. Rezygnacji  z  udziału  w  Projekcie  w  formie  pisemnego   oświadczenia  wyłącznie 

z przyczyn niezależnych od uczestnika, w terminie 5 dni przed rozpoczęciem wsparcia 
na które został zakwalifikowany. 

 
2. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek: 

I. Wypełnienia i złożenia dokumentacji projektowej, 
II. Podpisania deklaracji udziału w Projekcie, 
III. Aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu, 
IV. Bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego udział w projekcie, 
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V. W przypadku ustalenia odpłatności za usługę opiekuńczą i specjalistyczną usługę 
opiekuńczą, regulowania odpłatności zgodnie z zapisami decyzji o przyznaniu usług 
opiekuńczych. 

VI. Informowania o zmianie danych osobowych 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  Projekcie”  należy  

do Realizatora Projektu. 
3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, 

o czym niezwłocznie poinformuje uczestników na stronie internetowej projektu. 
 
 
 
 
 


