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REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Integracja,
Działania 6.2: Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.1: Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT.
§1
Informacje ogólne
1.

2.

3.

4.
5.

Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Uczestników/czek do projektu
„Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego” współfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest przez Lidera – Powiat Kartuski, w partnerstwie z: Gminą Kartuzy,
Gminą Żukowo, Gminą Somonino, Gminą Przodkowo, Gminą Chmielno, Spółdzielnią Socjalną
„Bezpieczni Podopieczni” z siedzibą w Żukowie oraz Stowarzyszeniem „Razem Jesteśmy” z
siedzibą w Sianowie.
Celem projektu jest objęcie wsparciem 55 osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych
z terenu gmin Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo i Chmielno wraz z ich opiekunami
faktycznymi. Działania w projekcie skierowane zostaną głównie do osób starszych oraz osób
niepełnosprawnych, poprzez objęcie ich usługami specjalistycznymi i społecznymi, a dla
opiekunów faktycznych – wsparcie towarzyszące. Podniesienie jakości (standaryzacji) usług
społecznych w powiecie, aktywizację opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz
pobudzenie zaangażowania całej rodziny w procesie opieki nad osobą zależną.
Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2016 – 31 października 2018 roku.
W ramach projektu powstaną:
1) Bank Usług Społecznych – baza danych instytucji, specjalistów, których zadaniem
będzie
wspieranie
oraz
pomoc
w
kontakcie
osób
potrzebujących
z odpowiednimi instytucjami i specjalistami. Na potrzeby zadania zostanie utworzona
również strona internetowa ogólnie dostępna;
2) Kluby Aktywności – na terenie gmin Kartuzy i Żukowo, obejmujące swoim zasięgiem
gminy Kartuzy, Żukowo, Przodkowo, Somonino i Chmielno, w których sprawowana
będzie opieka dzienna, odbywać się będą zajęcia grupowe i indywidualne;
3) Mobilne usługi opiekuńcze – w ramach których wsparcie będzie udzielane
bezpośrednio w domach Uczestników projektu – podstawowa opieka, rehabilitacja,
wsparcie psychologa;
4) Teleopieka – system pozwalający osobom starszym i samotnym na natychmiastowe
wezwanie pomocy w razie nagłej potrzeby, mający stanowić zalążek systemu
obejmującego cały powiat kartuski.
§2
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Uczestnicy projektu
1. Projekt skierowany jest do 55 mieszkańców gmin Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo
i Chmielno, o różnym stopniu niesamodzielności i/lub niepełnosprawności, z chorobami
przewlekłymi, korzystających z usług pomocy społecznej oraz do ich opiekunów faktycznych.
2. Preferowane do objęcia wsparciem są osoby lub rodziny:
1) z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i osoby niesamodzielne, których 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) korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zakres
wsparcia dla tych osób lub rodzin nie może powielać działań, które dana osoba lub
rodzina otrzymała z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

1.
2.

§3
Rodzaje wsparcia
Uczestnicy na etapie rekrutacji wybierają rodzaj wsparcia o które chcieliby się ubiegać poprzez
zaznaczenie odpowiedniej rubryki w Formularzu rekrutacyjnym.
Formy wsparcia o które można się ubiegać to:
1) Klub Aktywności w Sianowie – dzienna opieka (8 godzin) wykwalifikowanych
opiekunek, warsztaty terapii zajęciowej, wyżywienie, promocja aktywności fizycznej,
edukacja prozdrowotna, wsparcie psychologa (grupowe i indywidualne) oraz
rehabilitanta, wyjazdy integracyjne;
Do Klubu Aktywności w Sianowie mogą się zgłaszać mieszkańcy gmin Kartuzy,
Somonino oraz Chmielno, limit miejsc – 10 osób;
2) Klub Aktywności w Małkowie - dzienna opieka (8 godzin) wykwalifikowanych
opiekunek, warsztaty terapii zajęciowej, wyżywienie, promocja aktywności fizycznej,
edukacja prozdrowotna, wsparcie psychologa (grupowe i indywidualne) oraz
rehabilitanta, wyjazdy integracyjne;
Do Klubu Aktywności w Małkowie mogą się zgłaszać mieszkańcy gmin Żukowo oraz
Przodkowo, limit miejsc – 18 osób;
3) Mobilne usługi opiekuńcze – świadczone przez wykwalifikowane opiekunki
bezpośrednio w domu beneficjenta, opieka ta będzie polegać na pomocy w
czynnościach codziennych, wyjazdach do lekarza, wyjazdach na badania, pomoc w
przygotowaniu posiłków, pomoc w robieniu zakupów, odpowiednie wydawanie leków.
Beneficjenci usług mobilnych otrzymają także indywidualne wsparcie psychologa.
Psycholog będzie również dostępny dla opiekunów osób zależnych. Dodatkowo
dostępne będą podstawowe (np. masaże) usługi rehabilitanta mobilnego, który będzie
świadczył usługi zgodnie z zapotrzebowaniem w domu u Beneficjentów
Do Mobilnych usług opiekuńczych mogą zgłaszać się mieszkańcy gmin Chmielno,
Przodkowo, Somonino oraz Żukowo, limit godzin pracy opiekunek na dla
poszczególnych gmin wynosi (w skali miesiąca): Chmielno – 60 godzin, Somonino – 59
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godzin, Przodkowo – 24 godziny, Żukowo – 24 godziny. Ilość osób objętych wsparciem
będzie ściśle uzależniona od powyższych limitów;
4) Teleopieka – wyposażenie uczestnika projektu w urządzenie posiadające przycisk
alarmowy, wraz z dodatkowym przyciskiem w postaci bransoletki lub naszyjnika, które
służą do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku nagłej potrzeby (np.
zasłabnięcie, upadek). Urządzenie łączy się z operatorem, który w zależności od
potrzeb informuje najbliższych lub sąsiadów o konieczności udzielenia pomocy lub
wzywa pogotowie jeśli sytuacja tego wymaga.
Do wsparcia w postaci Teleopieki mogą zgłaszać się mieszkańcy gmin Chmielno,
Kartuzy, Przodkowo, Somonino i Żukowo, limit miejsc – 40 osób.
§4
Rekrutacja
1. Uczestnicy zostaną wyłonieni przez Komisję Rekrutacyjną w trakcie procesu rekrutacji.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego
z partnerów projektu, tj. Powiatu Kartuskiego, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo, Gminy
Somonino, Gminy Przodkowo, Gminy Chmielno, Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni”
oraz Stowarzyszenia „Razem Jesteśmy”.
3. Rekrutacja odbywać się będzie od 24.03.2017 roku do 30.03.2017 roku.
4. Po przeprowadzanej rekrutacji Komisja sporządza listę osób zakwalifikowanych do projektu
oraz listę osób rezerwowych.
5. Rekrutacja w późniejszym terminie będzie miała charakter ciągły i decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
6. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do
siedziby Biura Projektu odpowiednich dokumentów:
1) Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1);
2) Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
7. Dokumenty można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data stempla
pocztowego) w Biurze Projektu znajdującego się w Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. 11 listopada 3, 83-300 Kartuzy.
8. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie, w języku polskim i podpisane we wszystkich
wskazanych miejscach.
9. Wsparcie będzie adresowane w pierwszej kolejności do osób:
1) z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
2) korzystających z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
których 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.
10. Komisja będzie rozpatrywać tylko kompletne wnioski. Niekompletne wnioski zostaną
odrzucone ze względów formalnych.
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11. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w
projekcie.
12. Komisja poinformuje pisemnie osoby zakwalifikowane do projektu o pozytywnym wyniku
procesu rekrutacyjnego.
13. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§5
Prawa i obowiązki uczestników projektu
Wszyscy uczestnicy projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa
w projekcie, w tym w szczególności o terminach, miejscach i zasadach uczestnictwa
w wybranych formach wsparcia przewidzianych w projekcie.
Uczestnicy mają prawo do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących realizowanych form
wsparcia.
Organizator wymaga od uczestników Projektu punktualności, obecności, aktywnego
uczestnictwa w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego
zachowania zgodnie z normami społecznymi.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania listy obecności i do udziału w badaniach
ankietowych, prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.
W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od
uczestników projektu zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie
wskazanym przez Lidera Projektu.
Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Lidera Projektu o ewentualnych
zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu
zamieszkania, miejsca zatrudnienia.
W przypadku osób objętych wsparciem w ramach teleopieki, zniszczenie sprzętu może
skutkować odpowiedzialnością finansową.
Zobowiązuje się uczestników Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających
zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie - o ile uczestnik ten podejmie zatrudnienie.
W celu potwierdzenia podjęcia zatrudnienia wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika
Projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące lub
prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, np.:
1)
2)
3)
4)

9.

1.

kopia umowy o pracę;
kopia umowy cywilnoprawnej;
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;
zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez okres
co najmniej trzech miesięcy;
5) dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy
miesiące prowadzenia działalności gospodarczej;
Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie może spowodować
skreślenie z listy uczestników projektu.
§6
Postanowienia końcowe
Lider Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
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2. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Lider
Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
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