
 

 
Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. 

„Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności 
w Gminie Będzino” 

 
 

§1 
Zasady ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pn. „Usługi opiekuńcze i 
asystenckie oraz trening samodzielności w Gminie Będzino” 
2. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie 
3. Projekt pn. „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w Gminie Będzino” 
jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020r. 
5. Obszar realizacji projektu: Gmina Będzino 
 

§2 
Słownik pojęć 

 
Ilekroć  w Regulaminie jest mowa o: 
Beneficjencie - należy przez to rozumieć Gminę Będzino 
Realizatorze - należy przez  rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie 
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening 
samodzielności w Gminie Będzino” dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; 
Biurze projektu – należy przez to rozumieć pok. nr 5 w budynku będącym siedzibą Realizatora tj. 
Będzino 56, 76-037 Będzino; 
Uczestniku/uczestniczce projektu –  należy przez to rozumieć osobę spełniająca kryteria grupy 
docelowej określone w niniejszym Regulaminie oraz zakwalifikowaną do udziału w Projekcie; 
Asystencie osoby niepełnosprawnej (dalej AON) – osoba świadcząca usługi asystenckie na 
rzecz osoby z niepełnosprawnością; 
Opiekunie osoby niesamodzielnej - należy przez to rozumieć osoby świadczące osobom 
niesamodzielnym usługi opiekuńcze na terenie gminy Będzino; 
Usługach asystenckich – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez asystentów na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiające stałe 
lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia 
codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub 
edukacyjnego; 
Usługach opiekuńczych - należy przez to rozumieć usługi opiekuńczo - wspierające udzielane 
osobie niesamodzielnej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach 
domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne 
i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach 
zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego 
spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. 

 
 

§3 
Cel i założenia projektu 

 
1. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych (opiekuńczych, 
asystenckich i mieszkalnictwa wspomaganego) dla 41 osób zagrożonych ubóstwem i/lub 



 

wykluczeniem społecznym na terenie gm. Będzino 
2. Cele projektu realizowane są poprzez: 
- zwiększenie  dostępności usług społecznych 
- przeszkolenie i zatrudnienie co najmniej 3 opiekunów osoby niesamodzielnej i 2 asystentów osób       
z niepełnosprawnością 
 

3. Realizacja celu umożliwi osobom z niepełnosprawnością usamodzielnienie, podtrzymaniu lub 
powstrzymaniu regresu maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w 
zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania  kontaktów społecznych 
zagospodarowania czasu wolnego poprzez trening codziennych umiejętności praktycznych. Osoby 
niesamodzielne będą mogły liczyć na pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, 
opieki higienicznej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Poprawa samopoczucia osobistego i 
psychicznego. 
 
      §4 
    Kryteria rekrutacji Uczestników 
 
1. Kryteria dopuszczalności: 

 a) zamieszkiwanie na terenie Gminy Będzino 
 b) 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą 

lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej. 
c) niepełnosprawność (osoby niepełnosprawne będą musiały okazać się  podczas rekrutacji 
aktualnymi orzeczeniami o stopniu posiadanej  niepełnosprawności wydanymi przez Miejską 
Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności) 
d) niesamodzielność (niesamodzielność potwierdzona będzie uzyskanymi od lekarza rodzinnego 
zaświadczeniami lekarskimi lub pielęgniarka środowiskowa wydanymi w oparciu o narzędzie 
badań jakim jest m.in. skala Barthel’a) 
e) ubóstwo / wykluczenie lub zagrożenie ubóstwem / wykluczeniem społecznym tj.: 
- 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; 
- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
- 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; 
- 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.); 
- 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.); 
- 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; 
- 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; 
- 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.); 
- osoby niesamodzielne; 
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020; 
- osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
- osoby korzystające z PO PŻ. 



 

 
2. Kryteria premiujące: 
a) wielokrotne wykluczenie lub zagrożenie wykluczeniem społecznym (więcej niż 1 przesłanka) 
b) stopień niesamodzielności (ilość punktów w skali Barthel’a) 
c) stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) 
3. Sposób przyznawania punktów premiujących ma charakter proporcjonalnie wzrastający w 
stosunku do nasilania się stopnia niepełnosprawności / niesamodzielności. 
4. W rekrutacji obowiązywać będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz  nie 
dyskryminacji  
 
 
      §5 
 
    Przebieg rekrutacji Uczestników 
 
 
1. Rekrutacja Uczestników projektu prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie gminy Będzinie 
w okresie podanym w ogłoszeniu. 
2. Za przebieg Rekrutacji odpowiada koordynator projektu, we współpracy z Realizatorem w 
Będzinie i ośrodkami zdrowia 
3. Rekrutacja składa się z dwóch etapów: 
ETAP I – weryfikacja spełnienia kryteriów przynależności do grupy docelowej przez kandydatów na 
Uczestników projektu będzie weryfikowana za pośrednictwem kompletnie wypełnionego+ 
formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem dostępnym do pobrania na stronie internetowej 
Beneficjenta i Realizatora lub w siedzibie Biura projektu wraz z wymaganymi załącznikami 
potwierdzającymi stan zdrowia. Spełnienie kryteriów dopuszczalności będzie oceniane metodą 0-1 
(0- nie spełnia; 1- spełnia). Tylko ci kandydaci/tki, którzy spełniają kryteria formalne grupy 
docelowej zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji. 
ETAP II – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na Uczestnika projektu (obligatoryjna w 
przypadku kandydatów na Opiekunów osób niesamodzielnych i Asystentów osób 
niepełnosprawnych) 
4. Źródłem weryfikacji danych zawartych w formularzu będą załączniki: 
- zaświadczenie lekarskie o niesamodzielności lub 
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 
- zaświadczenie o spełnieniu kryterium dochodowego; 
5. Rekrutacja przeprowadza powołana przez koordynatora Komisja rekrutacyjna. 
6. Przesłanie wypełnionego Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w 
Projekcie. Formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie przez Komisję. 
7. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą: pracownicy socjalni i kierownik Realizatora oraz 
koordynator projektu. 
8. Wypełnioną i podpisaną dokumentację rekrutacyjna należy złożyć lub przesłać pocztą na adres  
Biura projektu z dopiskiem: „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie 
Będzinie – REKRUTACJA” lub przesłać w formie skanów pdf na adres 
uslugiopiekunczebedzino@gmail.com z zastrzeżeniem, że oryginały dokumentów rekrutacyjnych 
powinny zostać dostarczone w wersji papierowej do Biura projektu. 
9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów/tki o miejscu na liście 
uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń. 
10. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządzany jest protokół oraz powstaje lista rezerwowa 
Uczestników projektu . 
11. W przypadku rezygnacji któregoś z rekrutowanych kandydatów/uczestników z udziału 
w projekcie, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej. 
12. Wszystkie osoby uczestniczące w procesie rekrutacji otrzymają telefonicznie informację o jej 
wynikach. 
13. Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie. 
14. Dokumentacja rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana w Biurze projektu 
przez okres jego trwania oraz trwałości. 
 



 

 
 

§6 
Przepisy końcowe 

 
 
1. Uczestnik Projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania  się do zapisów niniejszego Regulaminu. 
3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Beneficjenta, 

Realizatora i Koordynatora projektu. 
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie . 
5. Regulamin obowiązuję od dnia jego przyjęcia lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 
6. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, oraz na stronie internetowej Beneficjenta i 

Realizatora. 
7. Jakiekolwiek pytania  na temat projektu należy kierować na adres mailowy: 

uslugiopiekunczebedzino@gmail.com  lub pod numerem telefonu 602-556-126. 
8. Wykaz załączników do Regulaminu: 

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny 
Zał. 2. Oświadczenie uczestnika projektu 
Zał. 3. Umowa na uczestnictwo w projekcie 
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