
REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH 
I ICH OPIEKUNÓW

pn. „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski
Fundusz  Społeczny)  dla  osi  priorytetowej:  IX.  Włączenie  społeczne   dla  działania:  9.2.  Dostępne  i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie
działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

§ 1
Informacje ogólne

•Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  i  proces  rekrutacji  Uczestników/czek  do  projektu
„Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

•Projekt realizowany jest przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

•Celem głównym projektu jest ułatwianie dostępu do przystępnych, niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  świadczonych  w  miejscu
zamieszkania. Celem szczegółowym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na całym obszarze LSR Ziemia Pszczyńska (LSR ZP). Założeniem
działań projektu jest  wzrost  dostępności  i  wyrównania dysproporcji  terytorialnych w zakresie  usług
społecznych  przekładający  się  na  wzmocnienie  kapitału  społecznego  woj.  śląskiego.  Działania
dofinansowane w ramach projektu stanowią nową ofertę Beneficjenta. 

 Grupą docelową będą osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
ich otoczenie. Dla osób wykluczonych projekt zakłada opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez
lekarza, pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną. Dla otoczenia budowanie sieci wsparcia, warsztaty dot.
pielęgnacji, pomoc psychologiczną. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym wyniesie w programie 33 os. Liczba
wspartych miejsc świadczenia usług społecznych wyniesie 5 szt. Miejsce realizacji: cały obszar LSR czyli;
powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice.
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•Okres realizacji projektu: 3 lipca 2017 – 31 grudnia 2018 roku.

•W ramach projektu powstaną: 

•Usługi opiekuńcze – w ramach których wsparcie będzie udzielane bezpośrednio w domach
uczestników projektu – podstawowa opieka, rehabilitacja, wsparcie psychologa i pielęgniarki;

•Grupy wsparcia – skierowane do opiekunów faktycznych oraz osób z otoczenia zapobiegające
wypaleniu oraz poszerzające wiedzę opiekunów w zakresie sprawowanej opieki. 

§ 2

Uczestnicy projektu

•Projekt  skierowany jest  do 33 mieszkańców obszaru LSR czyli;  powiatu pszczyńskiego (bez miasta
Pszczyna),  Bierunia, Bojszowy, Wyr,  Orzesza,  Ornontowic,  o różnym stopniu niesamodzielności i/lub
niepełnosprawności,  z  chorobami  przewlekłymi,  w  tym  osoby  szczególnie  narażone  na  zjawisko
wykluczenia  społecznego,  cechujące  się  złożonością  pod  względem  różnorodności  i  mnogości
wymiarów marginalizacji społecznej oraz do ich opiekunów faktycznych.

•Preferowane do objęcia wsparciem są osoby lub rodziny: 

•Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o
pomocy społecznej. Przewiduję się, iż w projekcie 15% będą stanowić osoby niepełnosprawne
niesamodzielne.
•Osoby  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  oraz  z
niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  z  niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  osoby  z
zaburzeniami psychicznymi;

•Osoby  lub  rodziny  zagrożone  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego;

•Osoby lub rodziny korzystające z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które
dane osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o
których mowa w PO PŻ.
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Rodzaje wsparcia

•Usługi  opiekuńcze  -  polegają  na  pomocy  w zaspokajaniu  codziennych potrzeb  życiowych,   opiece
higienicznej, pielęgnacji zaleconej przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z
przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do
pielęgniarskiej opieki środowiskowej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Osoby będące pod opieką
otrzymają  także  wsparcie  pielęgniarki,  psychologa  i  rehabilitanta.  Podstawowy  okres  opieki  to  3
miesiące.  W zależności  od  sytuacji  rodzinnej  opieka może ulec  przedłużeniu  o  kolejne 3  miesiące.
Maksymalny czas sprawowanej opieki to 6 miesięcy.

•Grupy  wsparcia  -  zostaną  przeprowadzone  dla  opiekunów  faktycznych  oraz  osób  z  otoczenia.
Wsparcie  grupy  osób  z  podobnymi  problemami  wraz  z  pomocą  psychologiczną  stanowi  niezbędny
element  zapobiegający  wypaleniu  opiekunów.  Grupy  wsparcia  prowadzone  będą  przez  kadrę
hospicyjną  posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje  i  wieloletnie  doświadczenie  w  zakresie  pomocy
rodzinom.

§ 4

Rekrutacja

•Uczestnicy zostaną wyłonieni przez Komisję Rekrutacyjną w trakcie procesu rekrutacji.

•Rekrutacja odbywać się będzie cyklicznie. Każdorazowo ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie
internetowej Hospicjum.

•Komisja  rekrutacyjna  weryfikuje  zgłoszenia  oraz  ustala  terminy  wizyt  pielęgniarskich  ostatecznie
kwalifikujących do objęcia opieką.

•Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do siedziby
Biura Projektu odpowiednich dokumentów:

•Formularza zgłoszeniowy (załącznik nr 1); 

•Skierowania do objęcia opieką (załacznik nr 2);

•Karty oceny skali Barthel (załącznik nr 3);

•Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).

•Opcjonalnie – zaświadczenia o niepełnosprawności
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Skierowanie i Karta oceny stanu klinicznego  wystawiona powinna być przez lekarza POZ lub lekarza
ubezpieczenia  zdrowotnego  udzielającego  świadczeń  w szpitalu  oraz  wypis  ze szpitala. Skierowanie
i Kartę należy wydrukować i przekazać lekarzowi kierującemu.

•Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu znajdującego się w Hospicjum św. Ojca Pio w
Pszczynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna w godzinach pracy hospicjum.

•Dokumenty  muszą  być  wypełnione  czytelnie,  drukowanymi  literami  bądź  komputerowo, w języku
polskim i podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.

•Wsparcie będzie adresowane w pierwszej kolejności do osób:
•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.),
•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.

•Komisja  będzie  rozpatrywać  tylko  kompletne wnioski.  Niekompletne  wnioski  zostaną  odrzucone  z
przyczyn formalnych.

•Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

•Komisja poinformuje pisemnie lub telefonicznie osoby zakwalifikowane do projektu o pozytywnym
wyniku procesu rekrutacyjnego.

•Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

§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.
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•Organizator  zaleca  uczestnikom  Projektu  korzystanie  zarówno  z  usług  opiekuńczych  jak  i  grup
wsparcia. Usługi opiekuńcze dedykowane są osobom niesamodzielnym, grupy wsparcia dedykowane są
dla ich opiekunów faktycznych.

•Opiekunowie faktyczni i osoby z otoczenia osób niesamodzielnych zobowiązane są do punktualności,
obecności,  aktywnego  uczestnictwa  w  grupach  wsparcia,  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
Realizatora projektu.

•Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani  są do informowania  realizatora projektu  o ewentualnych
zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania,
miejsca zatrudnienia.

•Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie może spowodować skreślenie z listy
uczestników projektu.

§6

Postanowienia końcowe

•Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

•W kwestiach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Realizator 
projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
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