
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie  

„Smakuj Życie” 

w ramach działań z zakresu: 

-korzystania z Klubu Seniora; 

-korzystania z usług mieszkania wspomaganego; 

-korzystania ze wsparcia Centrum wspierania opiekunów faktycznych. 

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Smakuj Życie” współfinansowanego 

przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7: Włączenie 

społeczne. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne 

§ 1 

1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Pobiedziska/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, a Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań działającym jako Instytucja 

Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020. 

 

2. Głównym celem projektu jest ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych i 

wysokiej jakości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym na terenie gminy 

Pobiedziska, poprzez stworzenie 142 nowych miejsc, w tym 140 usług opiekuńczymi 

poza miejscem zamieszkania (Kluby Seniora) i 2 miejsca w mieszkaniu wspomaganym 

dla łącznie 146 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 40 

opiekunów faktycznych w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2022 r. 

Zadania realizowane w proj. to: 

1. Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych - Klubu Seniora w Pobiedziskach - 60 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych 

2. Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych - Klubu Seniora w Łagiewnikach - 30 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych 

3. Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych - Klubu Seniora w Kocanowie - 30 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych 



 

 

4. Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych - Klubu Seniora w Stęszewku - 20 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych 

5. Utworzenie i bieżące funkcjonowanie mieszkania wspomaganego - 2 miejsca dla 6 

osób prze okres 3 lat. 

6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego 

7. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych 

3. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, ul 

Władysława Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska 

4. Projekt realizowany jest w partnerstwie. 

Partner wiodący: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, Rynek 33, Władysława Jagiełły 41, 

62-010 Pobiedziska 

Partner projektu:  

•  Stowarzyszenie PATENT 

Dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 1. 

§ 2 

Zakres wsparcia merytorycznego oferowanego w projekcie obejmuje: 

1. Celem proj. jest wsparcie rozwoju usług społecznych, skierowanych do osób 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie 

osamotnieniu i marginalizacji seniorów w Gminie Pobiedziska. 

 

1. Zadanie I. 

Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych - Klubu Seniora w Pobiedziskach - 60 miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych 

W ramach zadania zaplanowano wsparcie dla 60 os. niesamodzielnych, zagr. ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społ. z terenu Gminy Pobiedziska w formie Klubu Seniora. Realizacja zadania 

będzie odbywała się w okresie 01.09.2019-31.08.2022r. Klub Seniora będzie zlokalizowany 

w zmodernizowanym budynku na ul. Kaczyńskiej 26 w Pobiedziskach (wcześniej siedziba 

OPS). Klub Seniora będzie otwarty 5 dni w tygodniu po 8h. W ramach zadania 1 

przeprowadzone zostaną prace remontowe oraz zastanie zakupione niezbędne wyposażenie 

Klubu Seniora. Zostanie zatrudniony Lider Klubu Seniora (1 etat), którego zadaniem będzie 



 

 

dbanie o prawidłową organizację i działanie Klubu Seniora, dodatkowo zostanie zatrudniona 

osoba sprzątająca (um. zlec 30h/mc) osoby te będą dbały o dobre samopoczucie seniorów. W 

ramach zadania zaplanowano profilaktyczne spotkania z diabetologiem i kardiologiem, 

indywidualne konsultacje z psychologiem oraz zajęcia grupowe: ruchowe, decoupage,  z 

filcowania oraz z samoobrony. Dodatkowo raz na kwartał organizowane będą wyjazdy do 

kina, teatru i na basen. Ponad to co roku organizowana będzie też biesiada senioralna - 

spotkanie integrująco - rozrywkowe. Decyzja o przyznaniu wsparcia w postaci usług 

opiekuńczych odbywać się będzie na podst. indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia 

danego ucz., z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia 

sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Zaplanowane działania 

prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i możliwości os. 

niesamodzielnych, bez powielania stereotypów dot. płci: społ. oczekiwań w stosunku do K i 

M. Ucz. będą zachęcani do aktywności i realizacji własnych możliwości, bez wzgl. na płeć. 

Za zadanie odpowiada Lider. Rola partnera: wsparcie merytoryczne i doradcze. 

2. Zadanie II. 

Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych - Klubu Seniora w Łagiewnikach - 30 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych 

W ramach zadania w okresie od 01.09.2019 rozpocznie się bieżące funkcjonowanie Klubu 

Seniora, finansowane w ramach projektu do 31.08.2022. Klub będzie funkcjonował pod 

adresem: Łagiewniki 5, 62-010 Pobiedziska. Aby zapewnić wysoką jakość działań zakupione 

zostanie niezbędne wyposażenie i sprzęty. Celem zadania jest przeciwdziałanie osamotnieniu 

i marginalizacji seniorów. Klub Seniora w Łagiewnikach będzie funkcjonował 4 godz. przez 

5 dni w tygodniu - godziny będą dostosowane do możliwości i potrzeb Seniorów. Zostanie 

zatrudniony Lider Klubu Seniora (umowa zlecenie), którego zadaniem będzie dbanie o 

prawidłową organizację i działanie Klubu Seniora W ramach zadania zaplanowano 

profilaktyczne spotkania z diabetologiem i kardiologiem, indywidualne konsultacje z 

psychologiem oraz zajęcia grupowe: ruchowe, kulinarne, z samoobrony. Dodatkowo raz na 

kwartał organizowane będą wyjazdy do kina, teatru i na basen. W ramach zadania co roku 

będzie się również odbywała biesiada senioralna – okazja do spotkań, zabawy i rekreacji. 

Decyzja o przyznaniu wsparcia w postaci usług opiekuńczych odbywać się będzie na podst. 

indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia danego ucz., z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb. Zaplanowane działania prowadzone będą z uwzględnieniem 



 

 

indywidualnych preferencji i możliwości os. niesamodzielnych, bez powielania stereotypów 

dot. płci: społ. oczekiwań w stosunku do K i M. Ucz. będą zachęcani do aktywności i 

realizacji własnych możliwości, bez wzgl. na płeć. 

Za zadanie odpowiada Lider. Rola partnera: wsparcie merytoryczne i doradcze. 

 

3. Zadanie III.  

Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych - Klubu Seniora w Kocanowie - 30 miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych  

W ramach zadania w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019 rozpocznie się bieżące 

funkcjonowanie KS, finansowane w ramach projektu do 31.08.2022. Klub będzie 

funkcjonował pod adresem: Kocanowo 26. Aby zapewnić wysoką jakość działań zakupione 

zostanie niezbędne wyposażenie i sprzęty. Celem zadania jest przeciwdziałanie osamotnieniu 

i marginalizacji seniorów. Klub Seniora w Kocanowie będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu 

x 4 h - godziny będą dostosowane do możliwości i potrzeb Seniorów. Zostanie zatrudniony 

Lider Klubu Seniora (umowa zlecenie), którego zadaniem będzie dbanie o prawidłową 

organizację i działanie Klubu Seniora W ramach zadania zaplanowano profilaktyczne 

spotkania z diabetologiem i kardiologiem, indywidualne konsultacje z psychologiem oraz 

zajęcia grupowe: ruchowe, kulinarne, z samoobrony oraz zajęcia krawieckie. Dodatkowo raz 

na kwartał organizowane będą wyjazdy do kina, teatru i na basen. W ramach zadania co roku 

będzie się również odbywała biesiada senioralna – okazja do spotkań, zabawy i rekreacji. 

Decyzja o przyznaniu wsparcia w postaci usług opiekuńczych odbywać się będzie na podst. 

indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia danego ucz., z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb. Zaplanowane działania prowadzone będą z uwzględnieniem 

indywidualnych preferencji i możliwości os. niesamodzielnych, bez powielania stereotypów 

dot. płci: społ. oczekiwań w stosunku do K i M. Ucz. będą zachęcani do aktywności i 

realizacji własnych możliwości, bez wzgl. na płeć. 

Za zadanie odpowiada Lider. Rola partnera: wsparcie merytoryczne i doradcze. 

 

4. Zadanie IV.  

Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych - Klubu Seniora w Stęszewku - 20 miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych 



 

 

W ramach zadania w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019 rozpocznie się bieżące 

funkcjonowanie KS, finansowane w ramach projektu do 31.08.2022. Klub będzie 

funkcjonował pod adresem: Stęszewko, ul. Wiejska 3 a. Aby zapewnić wysoką jakość działań 

zakupione zostanie niezbędne wyposażenie i sprzęty. Celem zadania jest przeciwdziałanie 

osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Klub Seniora w Stęszewku będzie funkcjonował 5 

dni w tygodniu x 4 h - godziny zostaną dostosowane do możliwości i potrzeb Seniorów. 

Zostanie zatrudniony Lider Klubu Seniora (umowa zlecenie), którego zadaniem będzie dbanie 

o prawidłową organizację i działanie Klubu Seniora W ramach zadania zaplanowano 

profilaktyczne spotkania z diabetologiem i kardiologiem, indywidualne konsultacje z 

psychologiem oraz zajęcia grupowe: ruchowe, kulinarne, z samoobrony oraz zajęcia 

dziennikarskie. Dodatkowo raz na kwartał organizowane będą wyjazdy do kina, teatru i na 

basen. W ramach zadania co roku będzie się również odbywała biesiada senioralna – okazja 

do spotkań, zabawy i rekreacji. Decyzja o przyznaniu wsparcia w postaci usług opiekuńczych 

odbywać się będzie na podst. indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia danego ucz., z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją 

problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Zaplanowane działania 

prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i możliwości os. 

niesamodzielnych, bez powielania stereotypów dot. płci: społ. oczekiwań w stosunku do K i 

M. Ucz. będą zachęcani do aktywności i realizacji własnych możliwości, bez względu na 

płeć. 

Za zadanie odpowiada Lider. Rola partnera: wsparcie merytoryczne i doradcze. 

 

5. Zadanie V.  

Utworzenie i bieżące funkcjonowanie mieszkania wspomaganego - 2 miejsca 

W ramach zad. w mieszkaniu zlokalizowanym na ul. Zaułek 7a/2 w Pobiedziskach powstanie 

mieszkanie wspomagane, oferujące 2 miejsca świadczenia usług społ. Mieszk. przeznaczone 

będzie dla os. starszych, niesamodzielnych. Będzie miało charakter wspieranego. W ciągu 3 

lat realizacji projekcie planuje się objecie wsparciem w mieszk. min 6 osób (4 K). W okresie 

01.09.2019 do 30.11.2019 planowane są prace związane z dostosowaniem mieszkania: zakup 

niezbędnych sprzętów i mebli. Wsparcie uczestników projektu w mieszkaniu będzie 

oferowane od 01.12.2019 do 31.08.2022 r.  

W ramach wsparcia zaplanowano usługi wspierajcie: 

- opiekun mieszkania - 1/2 etatu 



 

 

- opiekun osób starszych - 1/2 etatu (w sytuacji gdy w mieszkaniu będą OzN opiekę 

sprawować będzie AOON/AON) 

- wsparcie psych - 2 h na ucz. proj. - 12 h w ramach proj. 

- Indywidualny trening samodzielności - 5 h na ucz. proj, - 30 h na ucz. proj. 

- Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych - 5 h na ucz. proj- 30 h na ucz. proj. 

Do zad. opiekuna mieszkania należeć będzie m.in: 

- podejmowanie działań o charakterze admin. zw. z bezpośrednim zarządzaniem 

mieszkaniem, 

- bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społ. i stanu zdrowia 

mieszkańców i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy zaprzestania 

zażywania leków; 

- współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, 

-uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu 

Pobyt w mieszkaniu wspomaganym wraz z usługami przyznawany będzie na podstawie 

umowy cywilnoprawnej lub kontraktu socjalnego. Pobyt w mieszkaniu wspieranym może być 

przyznany na czas określony lub nieokreślony. W-ca zakłada, że max. czas pobytu w 

mieszkaniu 1 osoby to 6 m-cy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 m-cy lub przyznania 

możliwości zamieszkiwania na czas nieokreślony. Do każdego ucz. proj. W-ca podchodzić 

będzie indywidualnie a okres przebywania będzie dopasowany do potrzeb i możliwości ucz. 

proj. Mieszkanie będzie urządzone zg. z zasadą uniwersalnego projektowania, z dostępem dla 

OzN. 

Za zadanie odpowiada Lider. Rola partnera: wsparcie merytoryczne i doradcze. 

 

6. Zadanie VI.  

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego 

W ramach zadania w Łagiewnikach uruchomiona została Wypożyczalnia Sprzętu 

pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego. 

Poprzez utworzenie wypożyczalni, osoby z grupy docelowej będą miały o wiele bardziej 

ułatwiony dostęp do usług społecznych, polegających na wypożyczeniu potrzebnego sprzętu, 

nauce obsługi i doradztwie w zakresie jego wykorzystania. Na potrzeby powstania 

Wypożyczalni zakupione zostaną: 

- Pionizator dynamiczny 

- Łóżko rehabilitacyjne 

- Podnośnik kąpielowo-transportowy 



 

 

- Materace przeciwodleżynowe 

- Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 

- Wózki inwalidzkie 

- Lampa z wyłącznikiem czasu 

- Krzesło z oparciem do higieny osobistej 

- Balkonik czterokołowy aluminiowy 

Wybór sprzętu został podyktowany potrzebami zgłaszanymi przez osoby korzystające z usług 

społecznych realizowanych przez OPS oraz z rozmów na spotkania z seniorami. Sprzęt będzie 

można wypożyczyć na okres do 6 miesięcy, a jeśli będzie to konieczne będzie możliwość 

przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Z wypożyczalni korzystać będą mogli uczestnicy projektu: 

osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie faktycznie. 

Wypożyczenie sprzętu nastąpi po podpisaniu umowy użyczenia, natomiast wypożyczony 

sprzęt odbierany będzie w siedzibie Wypożyczalni. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach braku możliwości transportu wypożyczonych sprzętów o dużych rozmiarach 

Wnioskodawca zagwarantuje transport wraz z wniesieniem. 

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie wypożyczalni w ramach projektu zatrudniony 

zostanie jej kierownik, którego zadaniem będzie obsługa osób chcących wypożyczyć sprzęt, 

pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu, czuwanie nad jego stanem technicznym. 

Wypożyczalnia będzie dla uczestników projektu bezpłatna. Z wypożyczalni będą mogli 

korzystać zarówno K. jak i M, zakwalifikowani do projektu i biorący w nim udział. 

 

Za zadanie odpowiada Lider. Rola partnera: wsparcie merytoryczne i doradcze. 

 

7. Zadanie VII.  

Centrum wsparcia opiekunów faktycznych 

W ramach zadania powstanie Centrum wsparcia opiekunów faktycznych oferujący 

opiekunom faktycznym: 

- dostęp do informacji o rożnych systemach wsparcia - dyżur pracownika socjalnego 

-dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego - możliwość nieodpłatnego 

wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni powstałej w ramach projektu 

- wsparcie psychologa 

- Warsztaty radzenia sobie ze stresem - 8 h x 4 grupy 

- Szkolenie z zakresu opieki przedmedycznej - 4 x kurs 

- Szkolenie: prawidłowa pielęgnacja osoby starszej - 16 h x 2 szkolenia 



 

 

- Usługi wytchnieniowe w mieszkaniu wspomaganym 

- Miejsca krótkookresowego pobytu dziennego podopiecznych OF - w ramach Klubów 

Seniora  

1 gr. szkoleniowa będzie liczyła max. 10 osób. W ramach zadania wsparciem objętych 

zostanie 40 osób (38K). 

Za zadanie odpowiada Lider. Rola partnera: wsparcie merytoryczne i doradcze. 

 

§ 3 

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba spełniająca poniższe kryteria: 

- osoba powyżej 60 roku życia zamieszkująca na terenie Gminy Pobiedziska, która w 

dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć 

udziału w nim,  

-opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej  

- osoba niesamodzielna  

- osoba zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym:  

a) osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

psychicznymi) 

c) w sytuacji niewykorzystania założonych miejsc w projekcie osoby niewskazane 

powyżej 

2. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z 

definicją zawartą w Wytycznych 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 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 tj.: 

1) ubóstwo; 

2) sieroctwo; 

3) bezdomność; 



 

 

4) bezrobocie; 

5) niepełnosprawność; 

6) długotrwała lub ciężka choroba; 

7) przemoc w rodzinie; 

7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia   

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) (uchylony) 

11) 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 mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub 

d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

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

13) alkoholizm lub narkomania; 

14) zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; 

15) klęski żywiołowe lub ekologiczne. 

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

zatrudnieniu socjalnym;  

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);  



 

 

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 (Dz. U. z  2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);  

f)  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 tj. 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  (t.j.  Dz.U.  z  2016,  poz.546  z 

późn. zm.); 

g) rodziny 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, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie  z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z 

późn. zm.);  

i) osoby niesamodzielne tj. osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego;  

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów  

operacyjnych  na  lata  2014-2020;  

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  

l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; lub jest opiekunem 

faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością tj. osoba 

pełnoletnia  opiekująca  się  osobą  niesamodzielną,  niebędąca  opiekunem  zawodowym  

i niepobierająca  wynagrodzenia  z  tytułu  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,  

najczęściej  członek rodziny. 



 

 

§ 4 

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie w dwóch etapach:  

a) ETAP I - w ramach limitów miejsc założonych w proj. dla poszczególnych form 

wsparcia 

b) ETAP II - w momencie niewykorzystania miejsc założonych w projekcie 

2. Zgłoszenie kandydatów są przyjmowane osobiście lub telefonicznie w: 

a) Biurze projektu 

b) Biurach pracowników socjalnych właściwych ze względu na tereny socjalne 

c) Siedzibie partnera 

3. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada 

następujące dokumenty (dostępne w lokalizacjach wskazanych w pkt. 1 lub do pobrania 

na stronach internetowych Gminy/OPS ……… pod adresem ………………………….. ): 

a) Karta zgłoszenia do projektu 

b) Zgodna na przetwarzanie danych osobowych 

c) Formularz rekrutacyjny 

d) Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

e) Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) 

f) Zaświadczenie z OPS  

g) Zaświadczenie lekarskie – w przypadku osób niesamodzielnych 

W uzasadnionych wypadkach, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie kandydat 

przedkłada również 

g) Dowód osobisty 

4. Kwalifikacja uczestników jest prowadzona zgodnie planem działań wpisanych we 

wniosku o dofinansowanie do projektu. O kolejności przyjęcia do projektu decyduje 

kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące 

kryteria:  



 

 

a) OzN i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego 

kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. Z dnia 12.03.2004 r. o 

pomocy społ. (orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie) – 10 pkt. 

b) os. doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego (oświadczenie ucz., 

zaświadczenie z OPS) – 10 pkt. 

c) os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz os. z 

niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (orzeczenie/zaświadczenie lekarskie) – 10 pkt. 

d) osoba niepełnosprawna (orzeczenie, zaświadczenie lekarskie) – 10 pkt. 

e) osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o 

którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - 10 pkt. 

f) osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i 

nieposiadająca wstępnych ani zstępnych (oświadczenie) – 10 pkt. 

g) osoba samotnie gospodarująca (oświadczenie) – 10 pkt.  

5. Kwalifikacja uczestników będących osobami niesamodzielnymi i/lub osobami z 

niepełnosprawnością jest prowadzona dwuetapowo:  

a) Wstępne rozpoznanie potrzeb kandydata do udziału w projekcie przeprowadza 

pracownik socjalny ………………………………….. właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkiwania kandydata, który jest pracownikiem pierwszego kontaktu. 

Pracownik socjalny weryfikuje kandydata pod względem spełnienia kryterium 

uczestnictwa, przeprowadza wywiad środowiskowy, pomaga kandydatowi w wyborze 

dopasowanego obszaru wsparcia w projekcie zgodnie z zasadą podmiotowości i 

pomocniczości.  

b) Pogłębioną diagnozę potrzeb kandydata do udziału w projekcie przeprowadza 

pracownik  socjalny Partnera wiodącego. 

6. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na 

temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji działań jest przekazywana kandydatowi 

bezpośrednio przez podmiot realizujące dane wsparcie z wykorzystaniem danych 

teleadresowych przekazywanych przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym. 

7. W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły. 

8. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem. 



 

 

9. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa 

§ 5 

Rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie: 

1. Rozpoczęcie uczestnictwa: 1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuję się 

datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.  

2. W związku z udziałem w projekcie uczestnik będący osobą niesamodzielną i/lub 

osobą z niepełnosprawnością wraz z upoważnionym pracownikiem socjalnym 

odpowiedzialnym za realizację wybranego obszaru wsparcia podpisuje Plan Wsparcia 

w projekcie. 

§ 6 

Zakończenie uczestnictwa:  

1. Zakończenie uczestnictwa w projekcie następuje z chwilą:  

a)  Zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań zgodnie z opracowanym Planem 

Działań w Projekcie. 

b) Przerwania uczestnictwa przed zrealizowaniem zaplanowanych działań w związku z: 

 – rezygnacją z uczestnictwa,  

– skreśleniem z listy uczestników na zasadach określonych w pkt. 2. 2.  

Zamiar rezygnacji z uczestnictwa uczestnik zgłasza w formie pisemnej z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. Zgłoszenie rezygnacji powinno być sporządzone z wykorzystaniem 

wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu lub obejmować jako 

minimum następujące informacje:  

a) imię i nazwisko uczestnika,  

b) PESEL uczestnika,  

c) datę rezygnacji,  

d)  powód rezygnacji.  

3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:  



 

 

a)  niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,  

b) niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych form wsparcia 

określonych przez Partnerów lub wykonawców projektu.  

4. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje koordynator projektu na 

wniosek pracownika socjalnego w ramach Projektu „Smakuj Życie” współfinansowany 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

odpowiedzialnego za realizację danego działania, w którym bierze udział uczestnik lub z 

własnej inicjatywy po uzyskaniu informacji mogących być podstawą dla skreślenia. 

5. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać 

zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.  

 

§ 7 

Zobowiązania realizatorów projektu:  

1. Partner wiodący (Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach) zobowiązuje się do:  

a)  Prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

b) Informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić 

im realizację zaplanowanych działań, w sytuacji gdy informacje takie nie zostałyby lub 

nie mogłyby zostać przekazane przez Partnera odpowiedzialnego za realizację danego 

działania.  

c) Przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami 

prowadzonymi przez Partnerów odpowiedzialnych za poszczególne działania.  

d)  Przyjmowania i rozpatrywania wniosków uczestników o pomoc finansową.  

e) Opracowania dla każdego z uczestników Karty udzielonego wsparcia uczestnika 

projektu i Indywidualnej Ścieżki Udziału w Projekcie oraz bieżącej aktualizacji 

dokumentów.  

f) Zapewnienia odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej oraz materiałów niezbędnych dla 

przeprowadzenia zaplanowanych działań.  



 

 

§ 8 

Zobowiązania uczestników projektu:  

1. Uczestnik zobowiązuje się do:  

a) Realizacji działań określonych w Planie Działania w Projekcie, o której mowa w § 4 

pkt 2.  

b) Podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list 

obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów 

wskazanych przez prowadzącego usługę/zajęcia.  

c) Wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów 

sprawdzających.  

d) Przystąpienia do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli 

dotyczy).  

e) Bieżącego informowania Partnera odpowiedzialnego za prowadzenie usługi/zajęć w 

ramach danego obszaru wsparcia o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział uczestnika w projekcie.  

§ 9 

Postanowienia końcowe  

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy 

czym wszelkie zmiany wprowadzane będą w formie pisemnej. Informacje o ewentualnej 

zmianie regulaminu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Gminy Pobiedziska 

pod adresem ………………. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………… roku i obowiązuje do 31.08.2022 

roku. 

http://www.gminawysoka.pl/
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