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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!” 

Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Projekt ” Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”   realizowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego -  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs 

Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18-003 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Sporządzony przy zastosowaniu art. 384 Kodeksu cywilnego 

 

 

Objaśnienie terminów i skrótów: 

Realizator  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (PCPR) 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny  

Uczestnik projektu (UP) – to osoba, która: spełnia kryteria dostępu (osoba niepełnosprawna 

lub osoba niesamodzielna mieszkająca na terenie powiatu wodzisławskiego, której dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub osoba częściowo finansująca usługi w projekcie w 

przypadku, gdy jej dochód przekracza150% właściwego kryterium dochodowego;  podpisała 

wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła formularz   

rekrutacyjny; odbyła diagnozę potrzeb; podpisała oświadczenia uczestnika projektu;  została 

zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji 

i zatwierdzoną listę uczestników Projektu. 

DDP –  Dzienny Dom Pomocy będący miejscem, gdzie świadczone są usługi opiekuńcze i 

pielęgnacyjne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających ze 

szczególnych potrzeb związanych z rodzajem schorzenia lub niepełnosprawności. Dzienny 

Dom Pomocy nie jest jednostką organizacyjną powiatu – ośrodkiem wsparcia w rozumieniu 

ustawy o pomocy społecznej. 

CT – Centrum Teleopieki. 

Usługa przewozu – przewóz zakwalifikowanych na podstawie przeprowadzonej przez 

psychologa diagnozy uczestników DDP z wyznaczonych miejsc na terenie powiatu 

wodzisławskiego i z powrotem. 

Kryterium dochodowe – kryterium określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej. 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 
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1. Projekt pod nazwą „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem !”   realizowany będzie 

przez Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy 

ulicy Wałowej 30, 44-300 Wodzisław Śląski.  

2. Punkt rekrutacyjny znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie z siedzibą przy ulicy Wałowej 30, 44-300 Wodzisław Śląski, pok. Nr 11        

i  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00  do odwołania. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat wodzisławski . 

4. Projekt jest realizowany pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego – Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego.  

5. Planowany okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.10.2021r. 

6.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności do zintegrowanej usługi opiekuńczej 

świadczonej w miejscu zamieszkania wspartej systemem teleopieki oraz do usługi w 

formie dziennego domu pomocy. Projekt skierowany jest do 81 osób wykluczonych 

lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia, niepełnosprawnych, niesamodzielnych) pozostających w 

domu oraz niekorzystających z form opieki stałej lub czasowej z terenu powiatu 

wodzisławskiego w okresie 01.04.2019 r. –31.10.2021 r. 

2. Główne działania to: organizacja i działanie zintegrowanego systemu pomocy 

środowiskowej wsparte systemem teleopieki dla 36 osób niesamodzielnych w miejscu 

zamieszkania, organizacja Dziennego Dom Pomocy docelowo dla 45 os. z terenu 

powiatu wodzisławskiego.  

3. Planowane wsparcie dla osób niesamodzielnych będzie się odbywać zgodnie               

z „Ogólnopolskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i dokumentem 

„Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności-zestaw  

narzędzi”. 

4. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie 

„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”,   zwanym dalej projektem. 
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5. Podstawą do ustalenia miesięcznej opłaty: 

1) za wsparcie w formie zintegrowanej usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu 

zamieszkania wspartej systemem teleopieki jest kwota stanowiąca średni miesięczny 

koszt abonament urządzeń teleopieki w zaokrągleniu do pełnych złotych, 

2) za usługi w formie dziennego domu pomocy jest średni miesięczny koszt 

odpłatności za posiłki w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

6. W przypadku zmiany średniomiesięcznego kosztu usługi dopuszcza się ponowne 

przeliczenie odpłatności. 

7. Udział Uczestników spełniających kryteria dochodowe w wysokości do 150% w 

projekcie jest bezpłatny 

8. Częściowa odpłatność za abonament urządzeń teleopieki dla Uczestników 

niespełniających kryteriów dochodowych kształtuje się następująco: 

1/ powyżej 150%-200% (% kryterium dochodowego): 

a) osoba samotnie gospodarująca – 8% miesięcznej opłaty za abonament, 

b) osoba funkcjonująca w rodzinie – 8% miesięcznej opłaty za abonament. 

            2/ pow. 200% (% kryterium dochodowego): 

a) osoba samotnie gospodarująca – 11 % miesięcznej opłaty za abonament, 

b) osoba funkcjonująca w rodzinie – 11 % miesięcznej opłaty za abonament. 

9. Częściowa odpłatność za posiłki spożywane przez Uczestników DDP niespełniających 

kryteriów dochodowych kształtuje się następująco: 

1/ powyżej 150%-200% (% kryterium dochodowego): 

a) osoba samotnie gospodarująca - 8 % miesięcznej opłaty za posiłki, 

b) osoba funkcjonująca w rodzinie – 8 % miesięcznej opłaty za posiłki. 

            2/ pow. 200% (% kryterium dochodowego): 

a) osoba samotnie gospodarująca -11 % miesięcznej opłaty za posiłki, 

b) osoba funkcjonująca w rodzinie – 11 % miesięcznej opłaty za posiłki. 

10. Należne opłaty, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 powyżej należy uiścić najpóźniej      

w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

11. Nieuiszczenie opłaty, o których mowa w ust. 8 lub ust. 9 w terminach określonych w 

ust. 10 jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie i jednocześnie 

stanowi podstawę dla Realizatora do wystąpienia wobec Uczestnika projektu z 

żądaniem o zapłatę wymagalnej należności. 

12. W ramach projektu świadczone będą  następujące formy wsparcia:  

1/ zintegrowany system pomocy środowiskowej wsparty systemem teleopieki 

realizowany w okresie od 02.05.2019 r. do 31.10.2021 r. 

W przypadku zaistnienia potrzeby uczestnik wciśnie przycisk alarmowy, przez co w 

ciągu kilku sekund połączy się poprzez przekaźnik z centrum teleopieki. 
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Teleopiekun mając przed sobą wszystkie dane podopiecznego (dane medyczne, dane 

socjalno-mieszkaniowe potrzebne do efektywniejszej akcji ratunkowej oraz ustalone 

procedury działania w przypadkach różnych sytuacji), dzięki czemu w bardzo szybki 

sposób podejmie decyzję o interwencji. W związku z tym będzie mógł: 

a) porozmawiać z seniorem/podopiecznym w przypadku alarmu z powodu stanu 

psychicznego, samotności, lęku czy innych obaw o życie; 

b) zawiadomić wyznaczone osoby do kontaktu z seniorem, tzw. sąsiedzką grupę 

wsparcia (np. w przypadku zatrzaśnięcia w łazience czy problemów z podniesieniem 

się wzywana jest osoba wskazana w procedurze, to samo w przypadku innych 

zagrożeń dla zdrowia czy życia, w których poza pogotowiem jest wymagana 

natychmiastowa pomoc kogoś, kto jest blisko); 

c) zawiadomić pogotowie czy inne służby ratunkowe w przypadku braku kontaktu lub 

poważnych sytuacji zagrażających życiu. 

2/ Usługi sąsiedzkie (z wyłączeniem usług specjalistycznych) świadczone przez 

kontraktowych opiekunów obejmą  m.in. pomoc w dokonywaniu zakupów 

podstawowych artykułów; pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków; pomoc 

w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie 

się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na 

spacerach; informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia 

lub sytuacjach kryzysowych – realizacja w okresie od 02.05.2019 r. do 31.10.2021 r. 

3/ Dzienny Dom Pomocy w Radlinie przy ul Orkana 23 będzie czynny w dni robocze 

w godz.8.00 -16.00 w okresie od 02.05.2019 r. do 31.10.2021 r. 

Zakres wsparcia: zaspokojenie potrzeb życiowych, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 

z wyłączeniem usług specjalistycznych; zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne i 

wspierające ruchowo; zajęcia kulturalne, rekreacja, imprezy towarzyskie; pomoc w 

rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; dwa posiłki; 

Infrastruktura: 2 pokoje dziennego pobytu ,1 sala do terapii indywidualnej,1 pokój do 

wypoczynku, dwie toalety (1 dla ON), prysznic. 

4/ Pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego świadczone od 01.04.2019 r. do 

31.10.2021 r.   

5/ Przewóz zakwalifikowanych uczestników mających problemy z dotarciem  

    do i z DDP. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Kandydaci/tki, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach 

projektu, muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki formalne:  

a)  w dniu przystąpienia do projektu kandydatami/tkami na uczestników mogą być:  
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 dorosłe osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w szczególności doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,osoby  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, a także osoby korzystające z PO PŻ , których sytuacja życiowa 

przekłada się bezpośrednio na trudności komunikacyjne; 

 b) być mieszkańcami gmin znajdujących się w granicach powiatu wodzisławskiego: 

 - potwierdzenie zamieszkania  oświadczeniem kandydata lub jego opiekuna    

   formalnego na formularzu zgłoszeniowym. 

 c) kandydaci nie mogą być objęci w dniu przystąpienia do projektu stałą opieką   

     instytucjonalną w zakresie usług opiekuńczych świadczonych w projekcie; 

2.  Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana  

      do przedłożenia odpowiedniego formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do    

       regulaminu oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających dane zawarte w         

formularzu. 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym 

zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet 

jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.  

2.  Kandydaci/tki, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek 

zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.  

3.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.powiatwodzislawki.pl, 

www.pcpr-wodzislaw.pl , a także do odbioru osobistego w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, pok. nr 11 

4.  Dokumenty można składać w następujący sposób: 

1/  osobiście w siedzibie organizatora (pok. Nr 11 ): 

     w godzinach 8.00 – 15.00 do odwołania rekrutacji. 

2/  listownie do odwołania rekrutacji. 

5. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego 

regulaminu, opatrzone datą i podpisem kandydata. 

http://www.powiatwodzislawki.pl/
http://www.pcpr-wodzislaw.pl/
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6.  Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym,      

a kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności 

poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.  

7. Zgłoszenia, rejestrowane będą zgodnie z datą wpływu na dwóch listach kandydatów 

(Zał. Nr 1: Pomoc środowiskowa wsparta systemem teleopieki, Zał. Nr 2: Dzienny 

Dom Pomocy); zgłoszenia które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników 

dla poszczególnych grup będą rejestrowane na listach rezerwowych. 

8. Każdy kandydat/tka zostanie poinformowany listownie o wyniku rekrutacji. 

 

§ 5 

Kryteria rekrutacji 

 

1. W pierwszej kolejności wsparcie będzie skierowane do Osób Niepełnosprawnych i osób 

niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Kolejność przyjmowania:  

I grupa: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia; 

II grupa: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 

niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne 

intelektualnie i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

 III grupa: osoby korzystające z POPŻ, 

 IV grupa: osoby mieszkające samotnie z niemożnością wykonania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego powyżej 60 roku życia.  

2. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą za częściową odpłatnością osoby poza 

kryterium dochodowym w  kolejności określonej w pkt. 1.  

3. Punktacja: 

I grupa-    10 pkt., 

II grupa -    8 pkt., 

III grupa -  6 pkt., 

IV grupa - 4 pkt.             

4. Analiza zgłoszonych formularzy oraz sporządzenie list rekrutacyjnych: 

1/ sporządzenie 2 list podstawowych; 

2/ sporządzenie 2 list rezerwowych  

(W miarę dostępności miejsc wchodzą kolejno osoby z list rezerwowych zgodnie z 

kryteriami określonymi w pkt. 1); 
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5. Przeprowadzenie wywiadów indywidualnych przez psychologa z kandydatami na 

uczestników projektu . 

6. Przekazanie analizy wyników rekrutacji dyrektorowi PCPR. 

7. Zaproszenie  zakwalifikowanych kandydatów/tek do złożenia dokumentów 

potwierdzających ich status Uczestnika Projektu (orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub inny dokument, zaświadczenie lekarskie potwierdzające 

długotrwałą chorobę, oświadczenie o zamieszkaniu samotnie, oświadczenie o dochodzie, 

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i udostępnianiu wizerunku w celu 

realizacji zadań projektu). 

8. Podpisanie oświadczenia uczestnika projektu przed przystąpieniem do pierwszej 

świadczonej usługi w projekcie. 

 

§ 6 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może  zrezygnować z udziału w projekcie                

w terminie do 5 dni roboczych przed pierwszym wyznaczonym terminem świadczonej 

pomocy, składając odpowiednie pismo w biurze projektu. 

2. Na wypadek zaistnienia sytuacji losowej lub zdrowotnej uniemożliwiającej 

kontynuację udziału w projekcie, uczestnik lub opiekun formalny niezwłocznie 

powiadamia pisemnie o tym fakcie biuro projektu. 

3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanych urządzeń/materiałów w stanie nienaruszonym, zgodnie z protokołem 

odbioru.  

4. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami oświadczenia uczestnictwa               

w projekcie.  

5.  W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1 i 2 do udziału w projekcie 

wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej zgodnie z kryteriami określonymi  

w § 5 pkt 1.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie    

w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”,  

a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony 

organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu, 

Realizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.  
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3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne 

inne roszczenia wobec projektodawcy.  

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje od dnia ogłoszenia do dnia zakończenia 

realizacji Projektu.   

 

Wodzisław Śląski, dnia 15 kwietnia 2019 r. 

 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim 

Irena Obiegły 

        

Załączniki do regulaminu: 

1/ Formularz dla kandydata/ki  do korzystania z  Usług pomocy środowiskowej wspartej systemem 

teleopieki 

2/ Formularz dla kandydata/ki do korzystania z  Dziennego Domu Pomocy 

 

 


