REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Dla dobra wspólnego”
realizowany w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014
– 2020

WNIOSKODAWCA:
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne
ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino

http://kts-k.e-luzino.pl
PARTNER 1:
Fundacja Wspierania Rozwoju Usług
Społecznych,
z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi
97, 30-209 Kraków,

PARTNER 2:
Gminą Lniano
z siedzibą w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141
Lniano
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji, prawa i obowiązki Uczestników projektu oraz zasady
uczestnictwa i realizacji projektu pn. „Dla dobra wspólnego”.
2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie wnioskodawcy. Natomiast punkty rekrutacyjne znajdują się
w siedzibach Partnerów.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr RPKP.09.03.02-04-0024/20 pt. „Dla dobra
wspólnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014 – 2020)

b) OPWWCF – Osoba Potrzebująca Wsparcia W Codziennym Funkcjonowaniu
c) ON – Osoba z niepełnosprawnością
d) UP – Uczestnik/Uczestniczka Projektu
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e) EFS – Europejski Fundusz Społeczny
f) UE – Unia Europejska
g) RPO WK-P 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo,
Działania RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania RPKP.09.03.02
Rozwój usług społecznych.
5. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2022r. na podstawie umowy
nr: RPKP.09.03.02-04-0024/20 zawartej pomiędzy Kaszubskim Towarzystwem Sportowo –
Kulturalnym, a Instytucją Zarządzającą w imieniu, której działa Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Celem projektu jest realizacja na terenie gminy Lniano zintegrowanego systemu usług społ.
zakładającego utworzenie do 31.12.2022r. 65 nowych miejsc świadczenia usług społ.
zwiększających dostępność tych usług dla minimum 68 osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społ. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do
seniorów, ON i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin.
7. Udział UP w projekcie jest bezpłatny.
§ 2.
Uczestnicy/ Uczestniczki projektu (UP)
1. Uczestnikiem / Uczestniczką projektu (UP) może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie
będąca osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, potrzebująca

wsparcia

w codziennym funkcjonowaniu i zamieszkująca Gminę Lniano i jej opiekun faktyczny oraz osoba
zgłaszająca chęć wsparcia ww. osób w trudnościach życia codziennego w ramach wolontariatu (np.
sąsiedzkich grup samopomocowych).
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem:
2.1. Osób Potrzebujących Wsparcia w Codziennym Funkcjonowaniu (OPWWCF) – 65
Uczestników/Uczestniczek projektu (UP) i

jest skierowany w szczególności do osób

należących do jednej z wymienionych poniżej grup:

a) seniorzy,
b) osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości

szans

i

niedyskryminacji,

w

tym

dostępności

dla

osób
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z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami
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w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

c) osoby z chorobami przewlekłymi,
d) 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,

e) osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

f) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Dla każdego UP wymienionego w pkt. 2.1 sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji.
2.2. Opiekunów faktycznych Osób Potrzebujących Wsparcia w Codziennym Funkcjonowaniu
(OPWWCF).
2.3. Osób zgłaszających chęć działania wolontariackiego i wspierania się wzajemnego w
trudnościach życia codziennego OPWWCF w ramach sąsiedzkich grup samopomocowych.
§ 3.
Rekrutacja UP do projektu
1.

Rekrutację solidarnie prowadzą Wnioskodawca i Partnerzy.

2.

Nadzór nad rekrutacją sprawuje Kierownik Projektu.

3.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób jawny, zgodnie z zasadą równych szans
i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

4.

Rekrutacja będzie dot. naboru osób zgłaszających chęć udziału w następujących wsparciach :
a. zajęciach w Klubach Seniora dla 54 osób
b. usługach opiekuńczych dla 65
c. szkoleniach dla opiekunów faktycznych w wymiarze (10 osób)
d. szkoleniach dla wolontariuszy, którzy w ramach sąsiedzkich grup samopomocowych,
będą prowadzić działania wolontariackie i wspierać się wzajemnie w trudnościach życia
codziennego (40 osób).

5.

Podstawą kwalifikacji osoby zgłaszającej chęć udziału w projekcie będzie:
a. złożenie wypełnionego formularza rekrutacji wraz z oświadczeniami,
b. poddanie się ocenie sytuacji osobistej w oparciu o dane źródłowe Ośrodków Pomocy
Społecznej z terenów objętych wsparciem (dot. osób zainteresowanych wsparciem
opisanym w pkt.4 a-b niniejszego paragrafu),
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c. wzięcie udziału w wywiadzie z pracownikiem socjalnym (dot. osób zainteresowanych
wsparciem opisanym w pkt.4 b niniejszego paragrafu),
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d. oświadczenie opiekuna faktycznego dot. sprawowania opieki na osobą OPWWCFU,
która jest Uczestnikiem/Uczestniczką tego projektu (dot. osób zainteresowanych
wsparciem opisanym w pkt.4 c niniejszego paragrafu),
e. oświadczenie wolontariusza (w ramach grup samopomocowych) o chęci wspierania się
wzajemnego w trudnościach życia codziennego i opieki nad osobą OPWWCFU, która
jest Uczestnikiem/Uczestniczką tego projektu (dot. osób zainteresowanych wsparciem
opisanym w pkt.4 d niniejszego paragrafu).
6.

Po spełnieniu wymogów formalnych opisanych w paragrafie 2 i spełnieniu warunków z punktu 6
niniejszego paragrafu, o zakwalifikowaniu osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w projekcie w
wybranych wsparciach, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

7.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc określonych w projekcie na dane wsparcie,
pierwszeństwo będą miały osoby spełniające następujące kryteria, którym nadano wagę punktową:
a. wsparcie – zajęcia w Klubach Seniora
✓ osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli
wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w
definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (współwystępowanie różnych przesłanek– 4 pkt.
✓ osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 3 pkt.
✓ osoby

z

niepełnosprawnością

występowanie
z zaburzeniami

sprzężoną

których

stwierdzono

dwóch lub więcej niepełnosprawności)

oraz osoby

psychicznymi, w tym

(u

osoby z niepełnosprawnością

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowym – 2 pkt
✓ osoby objęte wsparciem w ramach PO PŻ – 1 pkt
b. wsparcie – usługi opiekuńcze i rechabilitacyjne
✓ osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli
wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w
definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (współwystępowanie różnych przesłanek– 4 pkt.
✓ osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 3 pkt.
✓ osoby

z

niepełnosprawnością

sprzężoną

(u

których

stwierdzono

występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności) oraz osoby
z zaburzeniami

psychicznymi, w tym

osoby z niepełnosprawnością

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowym – 2 pkt
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✓ osoby objęte wsparciem w ramach PO PŻ – 1 pkt
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c. wsparcie – szkolenia dla opiekunów faktycznych
✓ osoby sprawujące opiekę nad osobą niepełnosprawną – 3 pkt.
✓ osoby sprawujące opiekę nad osobą przewlekle chorą – 2 pkt.
✓ osoby sprawujące opiekę nad osobą samotną – 1 pkt.
d. wsparcie – szkolenia dla wolontariuszy w ramach sąsiedzkich grup samopomocowych
✓ osoby chcące udzielać pomocy w opiece nad osobą niepełnosprawną – 3 pkt.
✓ osoby chcące udzielać pomocy w opiece nad osobą przewlekle chorą – 2 pkt.
✓ osoby chcące udzielać pomocy w opiece nad osobą samotną – 1 pkt.

8.

W sytuacji opisanej w pkt. 8 zostanie stworzona lista rankingowa. Osoby, które nie zostaną
zakwalifikowane jako Uczestnicy/ Uczestniczki projektu, zostaną wpisane na listę oczekujących,
w przypadku zwolnienia się (z różnych przyczyn losowych) miejsc w projekcie.

9.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym powiadomione telefonicznie,
mailowo lub osobiście.

10. Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia dostępne są w siedzibie Partnerów oraz na ich stronach
internetowych.
§ 4.
Zakres wsparcia merytorycznego w ramach projektu
1. W ramach uruchomienia i funkcjonowania Klubu Seniora 54 Uczestników/Uczestniczek
projektu zostanie objęte wsparciem, na które będą się składać:
a. zajęcia prowadzone przez specjalistów z dziedziny zdrowia, kultury i edukacji zgodnie
ze ścieżką reintegracji,
b. wyżywienie w dni działania klubu,
c. imprezy integracyjne organizowane w Klubach Seniora, np. wieczory taneczne, dzień
sąsiada itp.,
d. wyjazdy do kina/teatru,
Wsparcie nie obejmuje zapewnienia dojazdu do Klubów Seniora.
2. W ramach świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla .. UP, wsparcie będzie
obejmowało:
a. ustaloną na podstawie ścieżki reintegracji, uwzględniającej indywidualne potrzeby ilość
godzin opiekuńczych lub asystenckich,
b. zatrudnienie 2 osób świadczących usługi opiekuńcze oraz 2 osób
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świadczących usługi asystenckie,
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3. W ramach świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich przewidywane jest wsparcie
edukacyjne, które będzie obejmowało:
a. szkolenie merytoryczne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze i asystenckie
b. szkolenie teoretyczno-praktyczne dla 30 opiekunów faktycznych,
c. szkolenie dla wolontariuszy, którzy chcą prowadzić działania wolontariackie i wspierać
się wzajemnie w trudnościach życia codziennego w ramach sąsiedzkich grup
samopomocowych.
§ 5.
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnik/ Uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora oraz na
szkoleniach opiekunów faktycznych i wolontariuszy,

b) potwierdzania uczestnictwa na liście obecności w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora
oraz na szkoleniach opiekunów faktycznych i wolontariuszy.

c) potwierdzenia otrzymania wsparcia przez opiekunki i wolontariuszy.
§ 6.
Zasady monitoringu uczestników projektu
1. Uczestnik/ Uczestniczka ma prawo wpływać na profilowanie udzielanej w projekcie pomocy
poprzez zgłoszenie zmian pracownikowi projektu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić dalszy udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie.
§ 7.
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik
zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej do Biura Projektu w najwcześniej możliwym terminie.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć zaplanowanych w projekcie w trakcie ich trwania Uczestnik
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.
§ 8.
Postanowienia końcowe
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2021 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
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2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu tj. w siedzibie każdego z Partnerów oraz na ich stronach
internetowych.
3. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w
czasie trwania projektu.
4. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji
zapisów regulaminu.
5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Uczestników projektu.
6. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie.

Załączniki do regulaminu konkursu:
1. Załącznik nr 1a Formularz Rekrutacyjny dla Klubów Seniora i Usług Opiekuńczych
2. Załącznik nr 1b Formularz Rekrutacyjny dla Wolontariuszy i Opiekunów Faktycznych
Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika Projektu
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3.
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