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                 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ,,RAZEM DLA SENIORÓW – NOWE USŁUGI 

SPOŁECZNE DLA SENIORÓW W TYCHACH, BIERUNIU, LĘDZINACH, IMIELINIE, BOJSZOWACH, CHEŁMIE ŚLĄSKIM i 

KOBIÓRZE” 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5 Rozwój usług społecznych 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji uczestników w Projekcie pod nazwą ,,Razem dla 
seniorów - nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie 
Śląskim i Kobiórze” o numerze WND-RPSL.09.02.05-24-03HH/18-004, (numer umowy: UDA-RPSL.09.02.05-24-
03HH/18-00) w ramach konkursu: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-262/18. 

2. Celem głównym Projektu jest zbudowanie systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych 60+ oraz ich 
otoczenia. 

3. Projekt realizowany jest na terenie gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski, Kobiór. 

4. W ramach Projektu realizowane jest następujące wsparcie: 

a) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestnika z wykorzystaniem teleopieki - zrealizowanych 
zostanie 21 760 godzin usług opiekuńczych dla minimum 20 osób, 

b) usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych - zrealizowanych zostanie 12 240 godzin usług 
asystenckich dla minimum 30 osób,  

c) dzienne usługi opiekuńcze prowadzone w klubie seniora ,,Jesion’’ - w ramach projektu działać będzie klub 
seniora ,,Jesion‘’ zlokalizowany przy ul. Edukacji 11 Tychy, otwarty 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 

d) wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie szkoleń, poradnictwa - wsparciem objętych zostanie 
minimum 15 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, 

e) centrum wolontariatu - minimum 7 wolontariuszy wspierać będzie usługi asystenckie oraz zajęcia w Klubie 
Seniora. 

5. Udział w projekcie będzie bezpłatny dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których 
dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na 
osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Dla pozostałych 

osób przynależących do grupy docelowej wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu udział w projekcie będzie 
odpłatny zgodnie z Tabelami odpłatności stanowiącymi załącznik nr 5 do Regulaminu. Udział w zajęciach Klubu 
Seniora jest bezpłatny dla każdego kto przyznaną ma usługę asystencką niezależnie od dochodu. 

6. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1.07.2019 do dnia 30.05.2022. 

7. Projekt realizowany jest przez fundację Internationaler Bund Polska. 

8. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, orientację 

seksualną. 

9. Zapewniona zostanie dostępność wsparcia realizowanego w ramach Projektu dla jego Uczestników bez 

względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. 
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§ 2 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji uczestników projektu ,,Razem dla seniorów - 
nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i 
Kobiórze”. 

2. RPO WSL 2014-2020 – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.  

3. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pod nazwą ,,Razem dla seniorów - nowe usługi społeczne dla 
seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze”. 

4. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę fundacji Internationaler Bund Polska w Tychach, ul. 

Edukacji 11; 43-100 Tychy. 

5. Fundacji – należy przez to rozumieć fundację Internationaler Bund Polska. 

6. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła formularz rekrutacyjny. Kandydatami na 

uczestników projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy docelowej wskazanej w § 3 ust. 1 i 2 

Regulaminu. 

7. Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w Projekcie przynależącą do grupy docelowej 

wskazanej w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu, który został/a zakwalifikowany/a  do udziału w Projekcie i podpisał/a 

umowę uczestnictwa w Projekcie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu) oraz 

formularz dane Uczestnika Projektu (stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu).  

8. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, składany w procesie rekrutacji przez Kandydata. 

9. Zespół Interdyscyplinarny - należy przez to rozumieć zespół osób składających się z koordynatora projektu, 

pracownika socjalnego, pielęgniarki i asystenta osób niepełnosprawnych, weryfikujących dokumenty zebrane 

w procesie rekrutacji i zatwierdzających listy Uczestników Projektu. 

10. Wsparciu – należy przez to rozumieć formy wsparcia, które zostały wskazane w § 1 ust. 4 Regulaminu. 

11. Usługach opiekuńczych – należy przez to rozumieć usługi realizowane w miejscu zamieszkania Uczestnika 

obejmujące następujący katalog czynności: wykonywanie czynności porządkowych (np. sprzątanie, mycie 

okien, generalne porządki itp.), robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, donoszenie gotowych posiłków 

np. do Domu Pomocy Społecznej, kupowanie leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, czynności 

higieniczno-pielęgnacyjne, karmienie. 

12. Usługach asystenckich – należy przez to rozumieć następujący katalog czynności: informowanie o 

przysługujących uprawnieniach, możliwościach korzystania z usług medycznych, rehabilitacyjnych, socjalnych, 

stałe monitorowanie oferty lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji, placówek medycznych działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, pomoc w kontaktach z instytucjami, organizacjami, pomoc w 

przemieszczaniu się m.in. do placówek służby zdrowia, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz 
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asysta w tych miejscach, pomoc w nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych, 

animowanie czasu wolnego podopiecznego (zachęcanie do rozwijania pasji i zainteresowań), wspólne 

spędzanie czasu wolnego, wspieranie podczas zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych w tym w klubie 

seniora. 

13. Osobie niesamodzielnej – należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

14. Opiekunie faktycznym – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, 

niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, 

najczęściej członek rodziny. 

15. Osobie doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego – należy przez to rozumieć wykluczenie z 
powodu więcej niż jednej z poniższych przesłanek: 

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń 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 o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1508). 

- osoby o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym 
U.2019.0.217) 

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą lub rodziny przeżywające 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

- osoby z niepełnosprawnością, 

- członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 
jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością. 

- osoby niesamodzielne, 

- osoby bezdomne, 

- osoby odbywające kary pozbawienia wolności, 

- osoby korzystające z PO PŻ. 

 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Uczestnicy projektu.  

a) Osoby objęte wsparciem w ramach usług asystenckich, opiekuńczych, Klubu Seniora muszą 

spełnić łącznie następujące warunki: 

- mieszkają na terenie jednej z gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski,  

- są niesamodzielne, czyli wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania 

co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, 

- na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 60 rok życia, 



 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

 
                      

                                   

                           

- w przypadku objęcia usługą asystencką dodatkowo posiadają orzeczoną niepełnosprawność (stopień 

umiarkowany lub znaczny),  

b) Opiekunowie faktyczni. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

- mieszkają na terenie jednej z gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski, 

- są pełnoletnie, 
- sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną,  
- kandydat nie jest opiekunem zawodowym i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą 
niesamodzielną.  
 

2. Kryteria rekrutacji uczestników projektu (usługi opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora) 

a) rekrutacja, będzie odbywała się w oparciu o następujące kryteria formalne (należy spełnić łącznie 

wszystkie poniższe warunki): 

- miejsce zamieszkania na terenie jednej z gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm 

Śląski, - kryterium weryfikowane przez pracownika socjalnego w trakcie wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego w miejscu zamieszkania, 

- są niesamodzielne, czyli wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania 

co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego - kryterium weryfikowane przez pracownika 

socjalnego w trakcie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania przy pomocy Karty 

oceny stopnia niesamodzielności w skali Barthel  stanowiącej załącznik 3 do Regulaminu, 

- na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 60 rok życia - kryterium weryfikowane przez pracownika 

socjalnego w trakcie wywiadu środowiskowego na podstawie dokumentu tożsamości, 

- w przypadku wnioskowania o objęcie usługą asystencką Kandydaci dodatkowo posiadają orzeczoną 

niepełnosprawność (stopień umiarkowany lub znaczny albo odpowiadające im stopnie niepełnosprawności 

orzekane przez KRUS, ZUS, MSWiA, KIZ, MON), kryterium weryfikowane będzie na podstawie przedłożonego 

w trakcie wywiadu środowiskowego aktualnego zaświadczenia, decyzji, orzeczenia wydanego przez właściwy 

organ. 

b)  w pierwszej kolejności wsparcie w ramach projektu przyznawane będzie osobom których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508). (weryfikowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

uprawniony organ), 

c)  dla pozostałych osób przynależących do grupy docelowej wskazanej w § 3 ust. 1 przyjęto następujące 

dodatkowe kryteria premiujące: 

- stopień niesamodzielności - będzie weryfikowany podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 

pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania Kandydata na podstawie skali Barthel (załącznik nr 3 do Regulaminu) 

– stopień niesamodzielności oceniany jest w punktach od 0 do 100 punktów, 

- niepełnosprawność - osobom z orzeczoną niepełnosprawnością przyznawane będzie dodatkowe 5 pkt. w przypadku 

lekkiego stopnia niepełnosprawności, 15 pkt w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 25 pkt w 

przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności (analogiczna punktacja stosowana będzie w przypadku 

odpowiadającym im stopniom niepełnosprawności orzekanych przez KRUS, ZUS, MSWiA, KIZ, MON). Kryterium nie 

dotyczy usług asystenckich, przy których stopień niepełnosprawności jest warunkiem formalnym przyznawanego 

wsparcia. Weryfikowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ, 
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- niepełnosprawność sprzężona – osobom z niepełnosprawnością sprzężoną, przyznawane będzie dodatkowe 10 

punktów (weryfikowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ), 

 - zaburzenia psychiczne - osobom z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną  lub 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi przyznawane będzie dodatkowe 10 punktów (weryfikowane na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ lub zaświadczenia lekarskiego, 

- wielokrotne wykluczenie społeczne – przyznawanych będzie 5 punktów ,weryfikowane na podstawie 

przedstawionych zaświadczeń, 

- korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - przyznawanych będzie 5 punktów, kryterium 

weryfikowane będzie w oparciu o przedłożone zaświadczenie, 

- inne uwarunkowania medyczne – weryfikowane w oparciu o przedstawione zaświadczenia lekarskie oraz 

dokumentację medyczną zebraną przez pracownika socjalnego w trakcie wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego w miejscu zamieszkania Kandydata. Zebrana dokumentacja oceniana będzie przez Zespół 

Interdyscyplinarny. Inne uwarunkowania medyczne nie mogą pokrywać się z przyczyną niepełnosprawności. 

Przyznawane będą punkty w liczbie o 0 do 50 punktów, 

 - ocena Kandydata przez pracownika socjalnego – pracownik socjalny w trakcie przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego może przyznać Kandydatowi od 0 do 10 punktów, oceniając w oparciu o przeprowadzony wywiad i 

własną wiedzę potrzebę przyznania wsparcia. Przyznane punkty przez pracownika socjalnego nie będą powielały 

innych kryteriów premiujących. Dotyczą szczególnych, wyjątkowych, jednostkowych uwarunkować przemawiąjacych 

za przyznaniem wsparcia. 

 

3. Kryteria rekrutacji opiekunów faktycznych.  

a) Rekrutacja do projektu opiekunów faktycznych odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria formalne 

(należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki): 

- mieszkanie na terenie jednej z gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski, - kryterium 

weryfikowane przez pracownika socjalnego  na podstawie przedłożonego dowodu tożsamości oraz oświadczenia 

Kandydata 

- opiekun musi być osobą pełnoletnią - kryterium weryfikowane przez pracownika socjalnego w trakcie wywiadu 

środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz przedłożonego dowodu tożsamości, 

- opiekun opiekuje się osobą niesamodzielną, nie będąc opiekunem zawodowym i nie pobierając wynagrodzenia z 

tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia (zaznaczenia 

odpowiedniego pola w formularzu rekrutacyjnym) oraz weryfikowane w trakcie wizyty domowej pracownika 

socjalnego w domu kandydata uczestnika projektu na podstawie przeprowadzonej rozmowy.  

b) ponadto przyjęto następujące dodatkowe kryteria premiujące: 

- kryterium dochodowe, opiekunom osób których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej przyznawane będzie 50 punktów, 

(weryfikowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ), 
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niepełnosprawność – opiekunom osób z orzeczoną niepełnosprawnością przyznawane będzie dodatkowe 5 pkt. w 

przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności, 15 pkt w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

25 pkt w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności (analogiczna punktacja stosowana będzie w przypadku 

odpowiadającym im stopniom niepełnosprawności orzekanych przez KRUS, ZUS, MSWiA, KIZ, MON). Kryterium nie 

dotyczy usług asystenckich, przy których stopień niepełnosprawności jest warunkiem formalnym przyznawanego 

wsparcia. Weryfikowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ 

- niepełnosprawność sprzężona osoby zależnej – opiekunom osób z niepełnosprawnością sprzężoną, przyznawane 

będzie dodatkowe 10 punktów (weryfikowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ), 

 - opiekun osoby z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną  lub 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi przyznawane będzie dodatkowe 10 punktów (weryfikowane na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ lub zaświadczenia lekarskiego, 

- wielokrotne wykluczenie społeczne – opiekunom osób wielokrotnie wykluczonych przyznawanych będzie 5 

punktów ,weryfikowane na podstawie przedstawionych zaświadczeń, 

 - opiekun osoby korzystającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - przyznawanych będzie 5 punktów, 

kryterium weryfikowane będzie w oparciu o przedłożone zaświadczenie, 

-opiekun osoby z innymi uwarunkowaniami medycznymi – weryfikowane w oparciu o przedstawione zaświadczenia 

lekarskie oraz dokumentację medyczną zebraną przez pracownika socjalnego w trakcie wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego w miejscu zamieszkania Kandydata. Zebrana dokumentacja oceniana jest przez Zespół 

Interdyscyplinarny. Przyznawane będą punkty w liczbie o 0 do 50 punktów, 

 

§ 4 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1.Promocja projektu prowadzona jest w okresie maj – sierpień 2019. W ramach promocji przeprowadzone będą 

następujące działania: 

a) Przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotka, plakat) oraz rozpowszechnianie ich w miejscach użyteczności 

publicznej,  

b) Podpisanie umów współpracy z GOPS/MOPS Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śl. 

dotyczących współpracy przy rekrutacji uczestników projektu, 

c) Włączenie w rekrutację innych instytucji w tym NGO zajmującymi się osobami niesamodzielnymi, 60+,  

d) Informacje o projekcie wywieszone zostaną w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych, 

e) Zamieszczanie płatnych i niepłatnych ogłoszeń w mediach elektronicznych i drukowanych, 

f) Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród beneficjentów programu POPŻ realizowanego w Tychach przez 

wnioskodawcę, 

g) Indywidualne spotkania z osobami kluczowymi dla środowisk senioralnych w regionie (np. kierownicy i dyrektorzy 

instytucji pomocowych, radni gminni, radni rad osiedlowych, liderzy organizacji pozarządowych, proboszczowie), 

h) Lokalne spotkania informacyjne na terenie gmin z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
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i) Spotkania z kierownikami przychodni medycznych świadczących medyczne usługi domowe w domach pacjentów, 

informujące o projekcie oraz oferowanych w ramach projektu usługach opiekuńczych i asystenckich, 

j) Bilboardy na przystankach autobusowych, 

k) Mobilne stanowiska informacyjne o projekcie, dostępne w miejscach uczęszczanych przez seniorów (np. 

przychodnie, targ miejski, kościoły), 

l) W przypadku problemów w trakcie rekrutacji zarezerwowane zostaną w ramach środków pośrednich dodatkowe 

środki na reklamę i promocję pozwalające na dodatkową aktywność promocyjną. 

2.Materiały przygotowane na potrzeby procesu rekrutacji dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz osób z problemami wzroku. Materiały informacyjne zostaną przygotowane z zastosowaniem odpowiedniej 

czcionki (wielkość) oraz jasnego i zrozumiałego przekazu. Strona internetowa zawierać będzie opcję z powiększonym 

drukiem. Formularz zgłoszeniowy zawierać będzie zapytanie o specjalne potrzeby związane z udziałem w projekcie. 

Jednak podstawowym sposobem na ułatwienie zgłoszenia się do projektu osobom niepełnosprawnym jest możliwość 

telefonicznego zgłoszenia udziału w projekcie.  

3. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w okresie 1 lipiec- 31 sierpień 2019 r., jednak dopuszcza się 

rekrutację uzupełniającą jeśli w trakcie realizacji projektu zajdzie taka potrzeba (pojawią się wolne miejsca dla 

uczestników projektu oraz wyczerpią się miejsca na liście rezerwowej). 

4. Etapy rekrutacji 

a)  Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o Regulamin. Podstawą do zgłoszenia osoby do wsparcia w ramach 

projektu będzie formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik 1 do Regulaminu. Formularze zgłoszeniowe 

dostępne będą w Biurze Projektu, na stronie internetowej Fundacji oraz instytucjach współpracujących z 

którymi podpisane zostaną stosowne porozumienia (GOPSy, NGO oraz instytucje zajmujące się problematyką 

osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz seniorów). Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w 

Biurze Projektu w Tychach (ul. Edukacji 11) w godzinach pracy biura (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w 

godz. 7-15 oraz czwartek w godz. 7-17.30) ), mailem, pocztą. Istniała będzie możliwość telefonicznego 

zgłoszenia udziału w projekcie, formularz zgłoszeniowy będzie wówczas wypełniony w czasie wizyty domowej 

pracownika socjalnego zatrudnionego w projekcie. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych będzie się 

odbywało od 1.07.2019 do 22.07.2019 w podanych wyżej godzinach pracy Biura Projektu. 

b)  Wywiady środowiskowe. Z każdym kandydatem, którego formularz zgłoszeniowy został przekazany do Biura 

Projektu przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy w miejscu jego zamieszkania (po uprzednim 

telefonicznym umówieniu spotkania). Wizytę w środowisku przeprowadzać będzie pracownik socjalny 

Fundacji zatrudniony w projekcie. Celem wizyty będzie zweryfikowanie czy dana osoba kwalifikuje się do 

udziału we wsparciu oraz wstępne rozpoznanie jej sytuacji życiowej poddając analizie takie czynniki jak: 

sytuacja zdrowotna, rodzinna, materialna, stopień uczestniczenia w życiu społecznym, warunki mieszkaniowe 

oraz określenie potrzeb i oczekiwań. Pracownik socjalny podczas rozmowy z kandydatem będzie posługiwał 

się kwestionariuszem rekrutacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. W trakcie wywiadu 

środowiskowego pracownik socjalny zgromadzi dokumentację wymienioną w art. 3 Regulaminu, która pozwoli 

na ocenę punktową poszczególnych kandydatów oraz określić zakres i wymiar godzinowy przyznanego 

wsparcia. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych będzie się odbywało od 1.07.2019 do 23.08.2019. 

c)  Spotkania zespołu interdyscyplinarnego. W skład zespołu wchodzą: koordynator projektu, pracownik socjalny 

z fundacji IB, w przypadku usług asystenckiej również asystent osób niepełnosprawnych, pielęgniarka. 
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Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego będzie koordynator projektu. Zespół oceni każdego z 

Kandydatów z zastosowaniem skali punktowej przedstawionej w punkcie 3 Regulaminu oraz przyzna zakres 

wsparcia (miesięczna ilość godzin wsparcia) w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb. W przypadkach 

spornych Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ma głos rozstrzygający. Ocena każdej kandydatury 

zapisana zostanie przy użyciu Karty Oceny stanowiącej załącznik 4 do Regulaminu.  Spotkania Zespołu 

Interdyscyplinarnego będą się odbywały w dniach od 26.08.2019 do 29.08.2019. 

d) W oparciu o powyższe kryteria zostaną stworzone listy rankingowe wszystkich Kandydatów przewidzianych do 

objęcia wsparciem, oddzielnie dla każdej formy wsparcia (1.usługi opiekuńcze, 2.usługi asystenckie, 3. klub 

seniora, 4. wsparcie opiekunów faktycznych). Listy rankingowe zostaną opublikowane w dniu 30.08.2019. 

e) W przypadku takiej samej liczby punktów o objęciu wsparciem w ramach projektu decydować będzie kolejność 

wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych. 

f) Z osób, które nie znajdą się na listach rankingowych utworzone zostaną listy rezerwowe. 

g) O wynikach rekrutacji wszyscy Kandydaci poinformowani zostaną telefonicznie, dodatkowo zanonimizowane 

listy rankingowe, zawierające 3 ostatnie numery pesel Kandydatów, zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Fundacji. 

h) Dokumentacja Rekrutacyjna przechowywana będzie w Biurze Projektu. Wszyscy Kandydaci mają prawo wglądu 

w swoją Kartę Oceny w Biurze Projektu. 

i) Z Kandydatami przewidzianymi do objęcia wsparciem zawierane będą kontrakty/porozumienia określające 

szczegóły udzielania wsparcia. W przypadku klubu seniora będzie to kontrakt zawierany pomiędzy 

uczestnikiem projektu a fundacją IB Polska, natomiast dla usługi asystenckiej i opiekuńczej zawierany będzie 

kontrakt trójstronny pomiędzy uczestnikiem projektu, asystentem/opiekunem a i IB Polska. Warunki i zasady 

kontraktu będą każdorazowo szczegółowo omawiane z uczestnikiem projektu. W kontrakcie określony 

zostanie szczegółowy zakres wsparcia, sposób świadczenia, wymiar godzinowy usługi oraz prawa i obowiązki 

uczestnika projektu, a także ustalenie ewentualnej odpłatności za wsparcie w przypadku przekroczenia 150% 

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

j) Kandydaci zobowiązani są do informowania Fundacji o zmianie swoich danych osobowych, teleadresowych oraz 

zmianie swojego stanu zdrowia. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1.07.2019 r. 

2. Fundacja  przed terminem przesyłania formularzy zgłoszeniowych zastrzega sobie prawo do zmiany 

niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie 

internetowej: www.ib-polska.pl. 

3. Fundacja  po terminie przesyłania formularzy zgłoszeniowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 

Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie 

http://www.ib-polska.pl/
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internetowej: www.ib-polska.pl i wydłuży stosownie czas prowadzenia rekrutacji o okres niezbędny do 

zapoznania się ze zmienionymi zapisami. 

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rekrutacji. 

5. W kwestiach spornych bądź nieuregulowanych Regulaminem, decyzję rozstrzygającą podejmuje Koordynator 

projektu. 

6. Poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie, Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w 

Projekcie potwierdza zapoznanie się i akceptację jego postanowień. 

7. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu  

nie podlegają przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i są 

ostateczne. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję, co do rozstrzygnięcia podejmuje Fundacja 

i informuje osobę zainteresowaną o sposobie rozstrzygnięcia. 

 

 

 

Tychy, dnia 1.07.2019 r. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 Kwestionariusz rekrutacyjny 

Załącznik nr 3 Karta oceny stopnia niesamodzielności według zmodyfikowanej skali Barthel   

Załącznik nr 4 Karta oceny 

Załącznik nr 5 Tabele odpłatności w ramach projektu 
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