REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”
(dotyczy usług opiekuńczych)
realizowanym przez miasto stołeczne Warszawa,
w partnerstwie z Domami Pomocy Społecznej:
„Na Przedwiośniu”, „Na Bachusa”, „Leśny” oraz „Chemik”.
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie
„Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” w zakresie korzystania z usług opiekuńczych.

§ 1.
Cel Projektu
Celem głównym Projektu jest wzrost dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz na
rzecz jej członków dla 50 osób niesamodzielnych (30K/20M) mieszkańców m.st. Warszawy, w okresie
trwania projektu, w tym świadczenie usług opiekuńczych dla 35 osób oraz świadczenie usług w formie mieszkań wspomaganych dla 15 osób.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, kryteria i warunki uczestnictwa w Projekcie w
obszarze dotyczącym usług opiekuńczych.
2. Projekt realizowany jest w okresie: 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2019 roku.
3. Projekt realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawę (zwane dalej Liderem Projektu) w
partnerstwie z Domami Pomocy Społecznej: „Na Przedwiośniu”, „Na Bachusa”, „Leśny” oraz
„Chemik”, zwanymi dalej Partnerami Projektu.
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§ 3.
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie minimalne kryteria uczestnictwa w
projekcie, tj.:
a. są mieszkańcami Warszawy,
b. są osobami niesamodzielnymi wymagającymi wsparcia (na podstawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ich miejsca zamieszkania oraz oświadczenia podpisanego przez pracownika
ośrodka pomocy społecznej na Formularzu Zgłoszeniowym),
c. nie korzystają z usług opiekuńczych.
O kwalifikacji do Projektu decydować będzie spełnienie minimalnych kryteriów uczestnictwa,
potwierdzone w złożonych przez osobę niesamodzielną Dokumentach rekrutacyjnych.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w komplecie (Regulamin wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2),
wypełnione poprawnie i poświadczone własnoręcznym podpisem w Punkcie Przyjmowania
Zgłoszeń (lista punktów znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu – Słowniczek pojęć).
Dodatkowo przy kwalifikacji Kandydatów do Projektu, preferowane będą osoby:
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a. których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie jest równy bądź
jest mniejszy niż 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004
r. o pomocy społecznej,
b. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
c. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w kat. 0-2P wydane przez Miejski Zespół ds.
Orzekania o niepełnosprawności lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z
dokumentacją medyczną potwierdzającą zaburzenia psychiczne,
d. samotnie zamieszkujące.
5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów niż dostępnych miejsc w Projekcie dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
6. Osoba niesamodzielna zainteresowana uczestnictwem w Projekcie zobowiązana jest do:
a. wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu),
b. wypełnienia Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej (Załącznik nr 2 do
Regulaminu).
7. Wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone w formie papierowej na etapie rekrutacji do
Projektu w Punktach Przyjmowania Zgłoszeń lub wypełnione z pomocą pracownika z Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas jego/jej wizyty w domu osoby zainteresowanej.
8. Weryfikacja formalna Formularzy Zgłoszeniowych i Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy
docelowej będzie dokonywana przez osobę rekrutującą na bieżąco, w miarę napływu dokumentów rekrutacyjnych do Punktów Przyjmowania Zgłoszeń. Na uzupełnienie braków formalnych
Kandydat ma 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania telefonicznego. Nieuzupełnienie
braków formalnych skutkować będzie odrzuceniem Formularza Zgłoszeniowego na etapie weryfikacji formalnej i niezakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.
9. Formularz zgłoszeniowy zawiera:
a. dane osobowe Kandydata,
b. potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami Projektu,
c. oświadczenie Uczestnika o konieczności spełnienia określonych wymagań, prawdziwości
podanych danych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym dla potrzeb procesu rekrutacji w Projekcie.
10. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:
a. wypełnione w języku polskim,
b. wypełnione komputerowo lub odręcznie w sposób czytelny,
c. podpisane we wszystkich wskazanych polach,
d. złożone w wersji papierowej zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora (Lidera).
11. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin, dostępne są w wersji papierowej w
Punktach Przyjmowania Zgłoszeń. Ponadto wyżej wymienione dokumenty udostępnione są w
wersji elektronicznej, do pobrania ze strony internetowej Lidera Projektu.
12. Organizator (Lider) zastrzega, iż wypełnienie Dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne
z przyjęciem do udziału w Projekcie.
13. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.
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§ 4.
Nabór Uczestników
1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości
szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania
i składania Dokumentacji rekrutacyjnej, zamieszczone są na stronie internetowej Lidera
Projektu.
3. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie od dnia 1 marca 2018 r.
do 31 marca 2018 r. i potrwa do czasu zakwalifikowania do Projektu 35 osób spełniających
warunki uczestnictwa, tj. do osiągnięcia wskaźnika realizacji celu. Organizator (Lider) zastrzega
sobie prawo do przedłużenia procedury rekrutacji w przypadku niezgłoszenia się 35 Kandydatów
oraz prawo do zamknięcia/zawieszenia rekrutacji przed planowanym terminem jej zakończenia –
w przypadku wcześniejszego zgłoszenia się w procesie rekrutacyjnym liczby osób spełniających
warunki uczestnictwa w Projekcie, przekraczającej o 20% zaplanowaną liczbę Uczestników, tj. o
7 osób.
4. Komisja Rekrutacyjna będzie zbierała się w zależności od potrzeb. Dokumenty Rekrutacyjne
poddane zostaną weryfikacji, następnie zostanie utworzona lista podstawowa osób
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
5. W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych:
a. 35 osób (21 kobiet i 14 mężczyzn) niesamodzielnych,
b. grupa Kandydatów rezerwowych z podziałem na płeć.
6. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba, która spełnia warunki wymienione
w §3 ust. 1 oraz pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.
7. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Punkty Przyjmowania Zgłoszeń na podstawie
Dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w §3 ust. 3. Tutaj odbywa się weryfikacja
formalna dokumentów czyli poprawność wypełnienia i spełnienie kryteriów grupy docelowej.
8. Kolejnym etapem procesu rekrutacji jest przyznanie i zliczenie punktów przez Komisję
Rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów punktowych:
a. posiadanie dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie równego
bądź mniejszego niż 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia
12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 30 pkt.,
b. posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności – 20 pkt,
c. posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności w kat. 0-2P wydane przez Miejski Zespół ds.
Orzekania o niepełnosprawności lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z
dokumentacją medyczną potwierdzającą zaburzenia psychiczne – 15 pkt,
d. samotne prowadzenie gospodarstwa domowego – 15 pkt.
9. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie osób (Załącznik nr 5) oraz tworzy listę podstawową i rezerwową z podziałem na płeć.
10. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na brak miejsc, ale spełniające kryteria
uczestnictwa, zostaną wpisane na listę rezerwową, z której rekrutowani będą kolejni Uczestnicy
Projektu (zgodnie z zajmowaną pozycją na liście) w przypadku rezygnacji lub skreślenia osoby z
listy podstawowej.
11. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
12. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni
telefonicznie o wyniku rekrutacji.
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13. Kandydat wybrany przez Komisję rekrutacyjną staje się Uczestnikiem Projektu w momencie
podpisania Oświadczenia Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz umowy
uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 4 do Regulaminu). W dniu podpisania umowy Kandydat
musi spełniać wszystkie kryteria określone w Formularzu Zgłoszeniowym. Przy podpisywaniu
ww. dokumentów Kandydaci zobowiązani są do okazania dowodu osobistego celem weryfikacji
danych.
14. W przypadku niezłożenia wymaganych w ust. 13 dokumentów, Kandydat zostaje skreślony z listy
osób zakwalifikowanych do Projektu, a jego miejsce zajmuje kolejny Kandydat z listy
rezerwowej.
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§ 5.
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie
W Projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:
a. Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla 50 Uczestników Projektu.
Indywidualnie stworzona ścieżka dla każdego Uczestnika Projektu będzie uwzględniać jego
sytuację rodzinną, problemową lub zagrożenie sytuacją problemową, zasoby, potencjał, predyspozycje, potrzeby. Na jej podstawie zostanie zaplanowane wsparcie udzielane Uczestnikowi Projektu.
b. Prowadzenie usług opiekuńczych dla 35 Uczestników Projektu.
Uczestnicy Projektu, według potrzeb, otrzymają wsparcie w formie usług opiekuńczych w
wymiarze średnio 7h/tydzień/os., przy czym liczba godzin w poszczególnych dniach, jak również w przypadku różnych osób, może być różna i będzie wynikać z decyzji administracyjnej
ośrodka pomocy społecznej właściwego ich miejsca zamieszkania oraz indywidualnie stworzonej ścieżki dla danej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej
lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach
świadczonych usług opiekuńczych Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z pomocy w zachowaniu higieny osobistej, pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego, wsparcia
emocjonalnego, towarzystwa Opiekuna/Opiekunki w wyjściach z domu.
c. Tworzenie i prowadzenie mieszkań wspieranych dla 15 Uczestników Projektu.
Ta część projektu jest usługą świadczoną w ramach odrębnego Regulaminu dla odrębnej
grupy osób niesamodzielnych (nie dotyczy niniejszego Regulaminu).
Koszty form wsparcia, z których korzysta Uczestnik pokrywane są przez Organizatora (Lidera)
w ramach Projektu i wynoszą średnio 17 750,00 zł na jedną osobę (w zależności od liczby
świadczonych usług).

§ 6.
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w czasie jego trwania, z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Projekcie.
W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się poinformować
Organizatora (Lidera) o zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność rezygnacji z udziału w
Projekcie. Rezygnację w formie pisemnej należy dostarczyć do Organizatora (Lidera) osobiście,
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e-mailem bądź za pośrednictwem poczty. Od dnia dostarczenia rezygnacji liczony jest okres
wypowiedzenia wskazany w ust. 1.
Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie na podstawie art. 11 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004r., w szczególności z powodu:
a. notorycznego uniemożliwiania Opiekunowi/Opiekunce świadczenia usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania (np. niewpuszczania do domu),
b. rażącego naruszania norm społecznych (w szczególności zakłócania realizacji usług
opiekuńczych uniemożliwiającego prawidłowe ich świadczenie).
Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator (Lider)
w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania
Uczestnika Projektu.

§ 7.
Prawa i obowiązki Uczestników Projektu
Uczestnik Projektu ma prawo do:
a. skorzystania z form wsparcia określonych dla niego na podstawie przeprowadzonej diagnozy
potrzeb,
b. zmiany Opiekuna/Opiekunki świadczącego dla niego usługi opiekuńcze w sytuacji:
- gdy pracownicy Partnera i ośrodka pomocy społecznej właściwego miejscu zamieszkania
Uczestnika Projektu zgodnie stwierdzą, że pomiędzy Opiekunem/Opiekunką a Uczestnikiem
Projektu zachodzą nieprawidłowe relacje, brak jest woli współdziałania i wzajemnego zaufania;
zmiana Opiekuna/Opiekunki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez
ośrodek pomocy społecznej i Partnera,
- w przypadku stwierdzenia przez ośrodek pomocy społecznej właściwy miejscu zamieszkania
Uczestnika Projektu, że usługa jest wykonywana nienależycie przez Opiekuna/Opiekunkę, zmiana
może nastąpić na wniosek Uczestnika Projektu.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. zapoznania się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” i bezwzględnego przestrzegania jego
postanowień,
b. podpisania i przedłożenia w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń lub u pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Załącznika nr 1 (Formularz zgłoszeniowy) oraz Załącznika nr 2
(Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej) niniejszego Regulaminu,
c. zawarcia z Organizatorem (Liderem) Umowy uczestnictwa w Projekcie i pozostałych
załączników do niniejszego Regulaminu, określające m.in. zaplanowane dla niego formy
wsparcia w Projekcie,
d. każdorazowego potwierdzania zrealizowania w danym dniu usługi opiekuńczej przez
Opiekuna/Opiekunkę poprzez złożenie podpisu na karcie realizacji usług opiekuńczych
(Załącznik nr 7),
e. bieżącego informowania Organizatora (Lidera) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w Projekcie,
f. natychmiastowego informowania Organizatora (Lidera) o zmianie jakichkolwiek danych
osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym.
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§ 8.
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej
Organizatora (Lidera).
Organizator (Lider) zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania
zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Projektu Organizatora (Lidera).
Organizator (Lider) nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze zmian
Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji Projektu
i innych dokumentów Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Organizator (Lider) zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku
rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator (Lider).

……………………………….
Organizator (Lider)

………………….……………….
Uczestnik/Uczestniczka

Załączniki:
nr 1 - Formularz Zgłoszeniowy.
nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej.
nr 3 - Oświadczenie uczestnika Projektu „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”
nr 4 - Umowa uczestnictwa w Projekcie.
nr 5 – Protokół Komisji Rekrutacyjnej.
nr 6 - Karta badania potrzeb uczestnika i indywidualny plan działania.
nr 7 – Karta realizacji usług opiekuńczych.
Nr 8 – Słowniczek pojęć.
Nr 9 – Zakres usług opiekuńczych.
Nr 10 – Informacja o projekcie.
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