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§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. "Ujazd - 

gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby 

starsze, niesamodzielne: realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 

2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych  

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu państwa.  

3. Projekt realizowany jest przez Gminę Ujazd. 

4. Okres realizacji projektu 01.08.2017 r. – 31.12.2019 r.  

5. Gmina Ujazd, poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, zrekrutuje do zakwalifikowania do udziału w 

ramach projektu 40 Uczestników: 30 osób starszych, niesamodzielnych, 10 opiekunów faktycznych 

osób starszych.  

6. Weryfikację Formularzy Zgłoszeniowych prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe.  

7. OPS ma obowiązek zachowania pisemnej formy korespondencji z osobami ubiegającymi się  

o udział w projekcie.  

 

§ 2. Warunki rejestracji i naboru uczestników do projektu 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:  

osób starszych, niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób 

starszych, niesamodzielnych 

pn.: "Ujazd - gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych 

oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne 
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1. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie udzielane są 

również wszelkie informacje nt. rekrutacji i  przyjmowane są zgłoszenia Uczestników do projektu.  

2. Rekrutacja opiekunów faktycznych osób starszych, niesamodzielnych prowadzona będzie od 15 

lutego 2018 do 28 lutego 2018 (liczy się data wpływu dokumentacji do ośrodka pomocy 

społecznej).  

3. Rekrutacja osób starszych, niesamodzielnych prowadzona będzie od 1 marca 2018 do 15 marca 

2018 oraz w sposób ciągły w czasie trwania realizacji projektu.  

4. Rekrutacja przebiegać będzie w sposób jawny i jednakowy dla wszystkich przyszłych Uczestników 

Projektu 

5. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające następujące warunki udziału: 

a) opiekunowie faktyczni:  to osoby fizyczne wykonujące rolę opiekuna faktycznego osoby 

starszej, niesamodzielnej 

b) osoby starsze: to osoby w wieku 60 lat i powyżej, w tym osoby niepełnosprawne  (nie mogą to 

być osoby zaburzone psychicznie i osobowościowo, których stan zdrowia psychicznego nie jest 

związany z procesem starzenia się) 

c) osoby niesamodzielne – to osoby, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

d) wszystkie osoby zgłaszające się do projektu – opiekunowie faktyczni i osoby starsze, 

niesamodzielne – muszą być zamieszkałe na terenie Gminy Ujazd 

6. Liczba uczestników projektu ustalona została na poziomie minimum 40 osób: 30 osób starszych, 

niesamodzielnych, 10 opiekunów faktycznych osób starszych. 

7. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny: 

a) zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie Formularza  

Zgłoszeniowego w Ośrodku Pomocy Społecznej, który stanowi załącznik nr 1 i 3 do Regulaminu 

b) złożyć w procesie rekrutacyjnym oświadczenie kwalifikowalności kandydata, które stanowi 

załącznik nr 2 i 4 do Regulaminu 

c) pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną. 

8. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a) I etap-wypełnienie i złożenie załączników do regulaminu wymienionych w pkt 7 lit a, b - 

spełnienie kryteriów formalnych, (kryt. tak/nie) 

b) II etap- kwalifikacja w oparciu o liczbę zdobytych punktów, analiza i kwalifikacja zgłoszeń 
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9. O kwalifikacji zgłoszeń decyduje spełnienie kryteriów udziału w projekcie przedstawionych w § 3. 

10. Kandydat ma obowiązek udziału w spotkaniach i w szkoleniach organizowanych przez Gminę Ujazd 

w wyznaczonym terminie, o którym zostanie powiadomiony telefonicznie, osobiście lub pocztą 

elektroniczną lub listownie. 

11. Osoby, które będą spełniały wszystkie warunki, ale z powodu braku wolnych miejsc nie zostaną 

zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zostaną wpisane na specjalnie utworzoną listę 

rezerwową. W przypadku rezygnacji udziału w projekcie osoby z listy głównej, możliwe będzie 

zakwalifikowanie w jej miejsce osoby z listy rezerwowej. 

12. Informacja o warunkach udziału w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: 

a) na stronie internetowej:  www.ujazd.naszops.pl  , 

b) w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, 

13. Zgłoszenia kandydatów do programu można składać osobiście w czasie rekrutacji, wysyłać pocztą 

na adres ośrodka pomocy społecznej lub przekazywać pracownikom OPS na spotkaniach 

informacyjno- rekrutacyjnych. 

14. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia wszystkich etapów 

procesu rekrutacyjnego, w formie zawiadomienia elektronicznego  lub/i  listownego. Wyniki rekrutacji 

zostaną umieszczone na stronie internetowej :  www.ujazd.naszops.pl. 

§ 3. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych 

1. Podczas oceny formalnej i merytorycznej Formularzy Zgłoszeniowych, złożonych przez kandydatów 

na Uczestników projektu, będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

  

1.1 Kryteria formalne: 

a) czy kandydat złożył Formularz Zgłoszeniowy na odpowiednim wzorze z właściwymi załącznikami,  

b) czy kandydat złożył Oświadczenie kwalifikowalności kandydata na odpowiednim wzorze 

c) czy dokumenty zostały złożone w odpowiednim terminie,  

d) czy kandydat spełnia wymogi dotyczące statusu uczestnika projektu,  

e) czy wszystkie dokumenty są czytelnie podpisane. 

 

1.2 Kryteria merytoryczne:  

http://www.ujazd.naszops.pl/
http://www.ujazd.naszops.pl/
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Kandydat, aby stać się Uczestnikiem projektu, musi spełniać warunki wskazane w §2 pkt 5 niniejszego 

Regulaminu rekrutacji Uczestników (opiekunowie faktyczni: pkt 5 litera: a, d; osoby starsze, 

niesamodzielne: pkt 5 litera: b, c, d).  

2. Formularze zgłoszeniowe i oświadczenia podlegają ocenie. 

3. Podczas oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych, stosowana będzie następującą 

metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów: 

 

OPIEKUNOWIE FAKTYCZNI 

 

kobieta 
1 pkt 

osoby zatrudnione, ale których dochód na członka rodziny 

kwalifikuje je do objęcia wsparciem pomocy społecznej (na 

podstawie zaświadczenia. o dochodach) 

5 pkt 

 

osoby pozostające bez pracy, niekorzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej 

8 pkt 

 

osoby pozostające bez pracy, korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej (zaświadczenie z PUP lub OPS) 

10 pkt 

 

osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności 

zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia 

niepełnosprawności, pozostające bez pracy i/lub korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (na podstawie orzeczenie o 

niepełnosprawności, zaświadczenie OPS, PUP) 

 

15 pkt 
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OSOBY STARSZE, NIESAMODZIELNE 

 

kobieta 
1 pkt 

 

osoba starsza, niesamodzielna zamieszkująca z rodziną, która z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób  

(wymagane zaświadczenie lekarskie) 

5 pkt 

 

osoba starsza, niesamodzielna, samotnie gospodarująca, która z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób (wymagane zaświadczenie lekarskie) 

15 pkt 

 

osoba niepełnosprawna  

(wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) 

10 pkt 

 

osoba starsza, niesamodzielna której dochód nie przekracza 

150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej, jest beneficjentem pomocy społecznej w tym 

programu Pomoc Żywnościowa, doświadcza wykluczenia 

społecznego (na podstawie zaświadczenia ośrodka pomocy 

społecznej) 

15 pkt 

 

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 
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§ 4.  Obowiązki Uczestnika 

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest:  

1. osoby starsze, niesamodzielne – do regularnego uczestniczenia w zajęciach, spotkaniach 

organizowanych przez dom dziennego pobytu,  

2. opiekunowie faktyczni - do regularnego uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach 

przewidzianych w projekcie. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych 

opiekuna osoby starszej, niesamodzielnej jest obowiązkowe uczestnictwo w minimum 80% 

szkoleń i pozytywnie zdany egzamin końcowy; 

3. opiekunowie faktyczni – do potwierdzania udziału w szkoleniach podpisem na liście obecności,  

4. wszyscy uczestnicy projektu: do wypełniania arkuszy ankiet i dokumentów ewaluacyjnych,  

5. wszyscy uczestnicy projektu do informowania Biura Projektu o każdorazowej zmianie danych 

teleadresowych i personalnych 

 

§ 5. Obowiązki realizatora projektu 

Do obowiązków realizatora projektu należy:  

1. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do realizacji zajęć opiekuńczo-aktywizujących, szkoleń  

i spotkań z pracownikami,  

2. zapewnienie opiekunów, trenerów,  

3. zapewnienie sprzętu, urządzeń, materiałów do opieki oraz materiałów szkoleniowych,  

4. zapewnienie wyżywienia w trakcie zajęć,  

5. realizacja usług opiekuńczo-aktywizujących dla osób starszych, szkoleń oraz doradztwa zgodnie 

z założeniami projektu,  

 

§6. Procedura odwoławcza 

1. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną pisemnie poinformowane  

o możliwości odwołania się od decyzji, zgodnie z następującą procedurą odwoławczą:  

a) w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wyniku naboru oraz Karty oceny 

formularza zgłoszeniowego, kandydat niezakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie ma 
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prawo odwołać się do realizatora projektu - Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe o ponowne 

rozpatrzenie kwestionariusza,  

b) odwołanie musi być złożone w formie pisemnej i kandydat powinien odnieść się do konkretnych 

zapisów zawartych w Karcie oceny formularza zgłoszeniowego, uzasadniając swoje 

stanowisko.   

2. Realizator projektu, w ciągu 7 dni, jest zobowiązany do zapoznania się ze stanowiskiem osoby 

odwołującej się i ponownej analizy przypadku.  

3. Po przeprowadzonej powtórnej analizie przypadku OPS podejmuje decyzję, o której informuje 

odwołującego się na piśmie.   

4. Stanowisko Realizatora projektu po powtórnej analizie przypadku jest ostateczne i nie podlega 

dalszej procedurze odwoławczej. 

 

Z upoważnienia Burmistrza Ujazdu 

Kierownik Ośrodka Pomocy społecznej 

                  w Ujeździe 

 

 

               Danuta Ogaza 

Załączniki:  

1. Formularze zgłoszeniowe 

2. Oświadczenia  kwalifikowalności kandydata 

3. Karta oceny Formularza Zgłoszeniowego 


