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Regulamin Rekrutacji / Regulamin udziału w projekcie  

„DOM SENIORA II EDYCJA” nr RPPK.08.03.00-18-0065/19 realizowanego  
w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020  

§ 1  

Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „DOM SENIORA II EDYCJA”  
nr RPPK.08.03.00-18-0065/19. 

Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w projekcie. 

Beneficjencie – należy przez to rozumieć Parafię Rzymskokatolicką pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 732. 

Osobie potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – należy 
przez to rozumieć osobę, 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. Fakt bycia osobą potrzebująca wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu potwierdza zaświadczenie lekarskie. 

Osobie zamieszkałej w gminie Trzebownisko – należy przez to rozumieć 
osobę, która zamieszkuje na terenie gminy Trzebownisko zgodnie z Kodeksem 
Cywilnym. Fakt ten potwierdza oświadczenie złożone przez Uczestnika  
w formularzu rekrutacyjnym. 

Osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, która jest osobą 
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami) a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późniejszymi 
zmianami). Potwierdzeniem bycia osobą niepełnosprawną jest złożenie 
orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez odpowiedni 
organ. 



 
 

2 
 

Osobie lub rodzinie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 
na potrzeby niniejszego projektu należy przez to rozumieć min. osoby 
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 
12.03.2004 o pomocy społecznej), osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
(zgodnie z ustawą z 13.06.2003 roku o zatrudnieniu socjalnym), osoby 
niepełnosprawne, osoby, dla których ustalono III profil pomocy (zgodnie  
z ustawą z 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), 
osoby niesamodzielne, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu 
do mieszkań (zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), osoby 
korzystające z PO PŻ. Kryteria weryfikowane będą na podstawie m.in.  
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, oświadczenia Uczestnika, 
zaświadczenia z PUP, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumencie 
równoważnym, zaświadczenia lekarskiego. 

Osobie doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego – osoba, 
która spełnia więcej niż jedną przesłankę wykluczenia społecznego. Weryfikacja 
na podstawie oświadczeń/zaświadczeń z OPS potwierdzających spełnienie 
kryteriów. 

Osobie korzystającej z PO PŻ – osoba skierowana przez ośrodek pomocy 
społecznej lub na indywidualny wniosek (w przypadku osób bezdomnych) do 
korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2016-2020 w 
formie paczek żywnościowych lub posiłków. Potwierdzenie korzystania 
weryfikowane jest na podstawie oświadczenia Uczestnika lub zaświadczenia  
z ośrodka pomocy społecznej. 

Kryteriach udzielania pomocy społecznej - na potrzeby niniejszego projektu 
należy przez to rozumieć min. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, 
potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
alkoholizm i narkomanię, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe. 

Kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć dochód (sumę 
miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie formularza 
rekrutacyjnego pomniejszoną o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę 
alimentów świadczonych na rzecz innych osób) wynoszący: dla osoby samotnie 
gospodarującej – 701,00 zł, dla osoby w rodzinie - w wysokości 528,00 zł. Na 
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potrzeby niniejszego projektu określono uzyskania dodatkowych punktów dla 
osób z dochodem poniżej 150% kryterium dochodowego tj. dla osoby samotnie 
gospodarującej – do 1051,50, zł lub dla osoby w rodzinie – do 792,00 zł. Projekt 
przewiduje częściową odpłatność dla Uczestników, których dochód przekracza 
150% kryterium dochodowego. Weryfikacja kryterium następuje na podstawie 
oświadczenia Uczestnika. 

§ 2  

Informacje ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i warunków 
kwalifikacji i udziału w projekcie „DOM SENIORA II EDYCJA” nr RPPK.08.03.00-
18-0065/19 

2. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu – Beneficjentem. 

3. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2021 r. 
4. Biuro Projektu mieści się w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 732 
 

§ 3  

Kandydaci na Uczestników projektu/Uczestnicy  

1.  Projekt skierowany jest do 28 osób, spełniających łącznie kryteria formalne: 

a. zamieszkałych w gminie Trzebownisko 
b. starszych tj. powyżej 60 roku życia 
c. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego 
§ 4  

Formy wsparcia 

Uczestnicy skorzystają z następującej formy wsparcia:  

1. Dzienny Dom Pomocy – 28 osób:  
a. Pobyt w dni robocze 8 godzin dziennie  
b. 2 posiłki w siedzibie DDP (catering) jeżeli będzie konieczne uwzględniające 

dietę UP 
c. Udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych (manualnych, 

technicznych), prozdrowotnych, psycholog 
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d. Udział w zajęciach wspierających ruchowo (fizjoterapia) w formie zajęć 
grupowych dla wszystkich UP i indywidualnych zgodnie z 
zapotrzebowaniem UP 

e. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 
f. Dostęp do książek, czasopism i środków przekazu 

 
§ 5  

Rekrutacja  

1. W ramach projektu przeprowadzona będzie rekrutacja dla osób spełniających 
kryteria udziału z § 3, punkt 1, podpunkt a, b, c:  

2. Zgłoszenia przyjmowane będę w biurze projektu w dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godzinach: 9:00 – 14:00  

3.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie: www. 
parafia.zaczernie.eu 

4. Rekrutacja do dziennego domu pomocy będzie prowadzona od 03.2020 r. do 
30.04.2020 r. zgodnie z kryteriami i punktacją określoną poniżej. 
W przypadku większej ilości chętnych do udziału w projekcie zostanie 
utworzona lista rezerwowa Uczestników Projektu, którzy będą mogli 
uczestniczyć w projekcie w przypadku rezygnacji, bądź przerwania udziału 
któregoś z Uczestników Projektu. O kolejności przyjmowania do projektu 
decydować będzie liczba uzyskanych punktów zgodnie z preferencjami 
opisanymi we wniosku. O kolejności przyjmowania do projektu tylko w sytuacji, 
gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdą się osoby z taka samą liczba 
uzyskanych punktów decydować będzie data zgłoszenia. Uczestnicy Projektu 
będą rekrutowani w oparciu o Regulamin Rekrutacji. W sytuacji braku chętnych 
do udziału w rekrutacji przewiduje się dodatkowy proces rekrutacji oraz 
uruchomienie dodatkowych kanałów informacyjno-promocyjnych dotyczących 
realizacji projektu.  

5. Podczas rekrutacji preferowane będą wszystkie osoby z niżej wymienionych 
grup. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą 
ilość punktów zgodnie z następującą punktacją: 

a. osoby z niepełnosprawnością sprężoną – 3 punkty - orzeczenie  
o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ 

b. osoby, 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 
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społecznej w przypadku usług opiekuńczych – 3 punkty – oświadczenie  
o dochodach 

c. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego - 2 punkty 
- zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z OPS/PCPR 

d. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności –  
2 punkty – orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony 
organ 

e. osoby z zaburzeniami psychicznymi - 2 punkty - orzeczenie  
o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, zaświadczenie 
lekarskie 

f.   osoby z niepełnosprawnością intelektualną - 2 punkty - orzeczenie  
o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, zaświadczenie 
lekarskie 

g. osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 2 punkty - orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, zaświadczenie 
lekarskie 

h. osoby korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie 
będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub 
otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa  
w PO PŻ) – 1 punkt – oświadczenie Uczestnika projektu 

6. Etapy rekrutacji: 
a. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami 

potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów zgodnie 
z zapisami § 1 i § 3. 

b.  Ocena formalna - weryfikacja kandydatur dokonana przez koordynatora 
projektu: spełnienie kryteriów formalnych określonych w regulaminie 
i poprawności złożonych dokumentów. W przypadku stwierdzonych 
braków kandydat na Uczestnika ma 3 dni na uzupełnienie braków.  
Ocena formalna: TAK – spełnia / NIE - nie spełnia. 

c. Przyznanie punktów za kryteria dodatkowe określone w § 5 pkt 5  
i stworzenie listy rankingowej przeprowadzone zostanie przez 
koordynatora projektu. Maksymalnie łącznie można uzyskać 17 punktów.  

d. Powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji listownie, telefonicznie 
lub osobiście.  
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Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zobligowany jest do 
podpisania i dostarczenia wskazanych poniżej dokumentów: 

 

1. Oświadczenia uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych dokumenty podpisuje 
opiekun (przedstawiciel ustawowy) na podstawie odpowiedniego 
upoważnienia, 

2.  Deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

3.  Oświadczenie o niekorzystaniu z usług, 

4.  Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu (jeśli dotyczy), 

5.  Oświadczenie członka rodziny o niemożności sprawowania opieki nad osobą 
potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (jeśli dotyczy), 

6.  Ankieta samooceny stanu zdrowia uczestnika projektu. 

§ 6  

Prawa i obowiązki  

Kandydatów na Uczestników i Uczestników 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 
a. udziału w procesie rekrutacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu 

oraz dostarczenia kompletu dokumentów z załącznikami wymienionymi 
w § 5,  

b. udziału we wszystkich formach zajęć i wsparcia przewidzianych  
w projekcie oraz zgodnie z preferencjami i potrzebami, 

c. wypełnienia dokumentów sprawozdawczych zgodnie z wytycznymi 
instytucji zarządzającej, 

d.  wypełnienia ankiet ewaluacyjnych na początku i końcu realizacji projektu. 

e. bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach 
mogących zakłócić dalszy udział Uczestnika w projekcie.  

2. Każdy Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do projektu będzie 
uczestniczył w projekcie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 
oraz odpowiednich przepisach prawa dotyczących form wsparcia 
określonych w § 4. 
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§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez 
Beneficjenta projektu.  

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu projektu należy do Beneficjenta  
w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.  
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny,   
2. Klauzula informacyjna, 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
4. Oświadczenia uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych, 
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
6. Oświadczenie o niekorzystaniu z usług, 
7. Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu (jeśli dotyczy), 
8. Oświadczenie członka rodziny o niemożności sprawowania opieki nad osobą 

potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (jeśli dotyczy), 
9. Ankieta samooceny stanu zdrowia uczestnika projektu. 


