
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„DOM SENIORA W PAŁECZNICY”  nr RPMP.09.02.03-12-0480/17 

realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 

2020, 

9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa 

Działanie B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających 

dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu pt.: "DOM 

SENIORA W PAŁECZNICY” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020.  

2.  Projekt  realizowany jest przez  GMINĘ PAŁECZNICA w okresie 2018-07-02 do 

2021-12-31 

3. Projekt DOM SENIORA , zwany dalej Projektem, realizowany jest na podstawie 

umowy o dofinansowanie  zawartej  z  Instytucją  Pośredniczącą,  czyli  Małopolskim  

Centrum Przedsiębiorczości. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu 

proszowickiego poprzez utworzenie dla 30 osób dziennego ośrodka opieki dla  osób  

niesamodzielnych ,  zapewnienie  im  usług  opiekuńczo-pielęgnacyjnych  oraz  

aktywizująco-usprawniających  jak  również  wsparcie  30 opiekunów 

faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające. 

 



 

2. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o regulamin organizacyjny. Dom Seniora w 

Pałecznicy (dalej DS) spełni standardy w zakresie ochrony przeciw pożarowej oraz 

stosowne  standardy  określone  w  Rekomendacjach  do  prowadzenia  placówek 

zapewniających   dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski 

(stanowiących   Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-

12-073/17 

 

 

3. W ramach projektu zapewnione zostanie zapewnione następujące wsparcie: 

a) usługi o charakterze opiekuńczym, 

b) prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo, 

c) prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, takich jak  np.  

arteterapia,  muzykoterapia,  biblioterapia,  choreoterapia,  terapia kulinarna, 

terapia reminiscencyjna, terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, 

ergoterapia, terapia ruchowa 

d) zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji, 

e) udzielanie porad, 

f) świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

g) wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników, 

h) udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych, 

i) zapewnienie posiłków, 

j) organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb. 

 

4. "DOM SENIORA W PAŁECZNICY” zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach od 

poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-16.00 

 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 

1. Grupę  docelową  projektu  stanowi 30 osób  ( kobiet  i  mężczyzn) mieszkańców  

powiatu Proszowice  powyżej 60 roku życia zagrożonych ubóstwem lub  

wykluczeniem  społecznym  objętych  usługami  społecznymi  świadczonymi  w 

interesie  ogólnym.  Wszystkie  osoby  objęte  projektem  będą  niesamodzielne  ze 

względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Wymagać będą 

opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  

 

2. Rekrutacja główna uczestników odbywać się będzie w  okresie od 08.04.2019 do 

23.04.2019r .   Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie będą przyjmowane  i  będą   

tworzyły listę rezerwową UP aktualizowaną raz na kwartał. W przypadku zwolnienia 

się miejsc w "DOMU SENIORA W PAŁECZNICY” przewiduje się zakwalifikowanie 



 

osób z listy rezerwowej lub w przypadku jej dezaktualizacji przeprowadzenie naboru 

uzupełniającego.  

 

3. Rekrutacja  odbywała  będzie  się  za  pośrednictwem  następujących  kanałów 

informacyjnych: 

a) Informacja na str. www Gminy Pałecznica i na tablicy ogłoszeń Gminy 

b) bezpośrednio  poprzez  współpracę  z  OPS ŚDS i pracownikami socjalnymi  

c) plakaty i ulotki umieszczane w miejscach użyteczności publicznej, 

d) informacja poprzez ogłoszenia parafialne, 

e) informacja za pośrednictwem lokalnych organizacji pozarządowych. 

 

4. Za   działania   rekrutacyjno-informacyjne   odpowiadać   będzie komisja 

rekrutacyjna. Zadaniem  zespołu  rekrutacyjnego  będzie  weryfikacja  otrzymanych  

zgłoszeń  i nawiązanie kontaktu w celu złożenia ostatecznej deklaracji udziału w 

projekcie oraz ewentualne bezpośrednie wizyty u osób/rodzin wskazanych przez 

osoby z lokalnego środowiska, jako potrzebujące wsparcia oferowanego przez 

Projekt.  

 

5. Kryteria formalne/obligatoryjne jakie musi spełnić, każdy uczestnik:  

a) wiek powyżej 60 roku życia 

b) zamieszkiwanie na terenie powiatu proszowickiego 

c) niesamodzielności  ze  względu  na  podeszły  wiek,  stan  zdrowia  lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

wykonywania co najmniej z podstawowych czynności dnia codziennego 

d) możliwość korzystania z usług usprawniająca – aktywizujących placówki - 

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim   

 

 

6. Dopuszcza się załączenie oświadczenia  uczestnika o braku przeciwskazań do 

korzystania z placówki na dzień składania formularza zgłoszeniowego – w celu 

zastąpienia zaświadczenia lekarskiego /w§ 3 pkt5 d)/. Obligatoryjne jest jednak 

dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań z korzystania z 

placówki wsparcia dziennego  nie później niż przed rozpoczęciem terapii zajęciowej i 

ruchowej przez specjalistów.  

 

7. Podczas rekrutacji kandydaci otrzymają punkty za spełnienie następujących 

kryteriów dodatkowych: 

 

a)  zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczając wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej 

z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym wskazanych w z ust. o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r.,  

(weryfikacja na podstawie oświadczenia składanego podczas rozmowy na etapie 

rekrutacji ) - 1 pkt  

 



 

b) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności potwierdzony zaświadczeniem   

(weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia o 

niepełnosprawności) - 1 pkt. 

 

c) osoby korzystające z PO PŻ - 1 pkt. (weryfikacja na podstawie skierowania do 

objęcia PO PŻ),  

 

d) zamieszkiwanie na terenach powiatu proszowickiego objętych rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie rewitalizacji PO na lata 2014-2020. (weryfikacja na podstawie oświadczenia 

składanego podczas rozmowy na etapie rekrutacji lub zaświadczenia) - 1 pkt 

 

e)  trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem  sprawności 

psychofiz. Ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym 

funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych (np./przygotowywanie posiłków, dbałość o higienę, prowadzenie 

gospodarstwa domowego/zakupy/załatwianie spraw urzędowych/zdrowotnych. 

(weryfikacja na podstawie rozmowy na etapie rekrutacji) - 1 pkt. 

 

f) osoba mieszkająca samotnie/ samotnie gospodarująca (weryfikacja na podstawie 

rozmowy na etapie rekrutacji) - 1 pkt. 

 

g) poczucie osamotnienia związane z utrata osób bliskich lub rozluźnieniem więzi 

rodzinnych, patologii życia rodzinnego, konfliktów, oddalenia w przestrzeni 

geograficznej lub społecznej. (weryfikacja na podstawie rozmowy na etapie rekrutacji) 

- 1 pkt. 

 

h) występowanie innych niekorzystnych stanów emocjonalnych, frustracja, depresja, 

brak poczucia przydatności społecznej, brak poczucia perspektyw, lęk przed 

przyszłością, wynikające z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej, 

rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej. (weryfikacja na podstawie rozmowy na etapie 

rekrutacji) - 1 pkt. 

 

i) trudności w organizowaniu czasu wolnego -brak umiejętności w tym zakresie lub brak 

możliwości jego wykorzystania.  (weryfikacja na podstawie rozmowy na etapie 

rekrutacji) - 1 pkt. 

 

j) wycofanie się ze spraw innych ludzi i ograniczenie różnych życiowych planów co do 

własnej osoby (weryfikacja na podstawie rozmowy na etapie rekrutacji) - 1 pkt. 

 

k) występowanie różnicy pomiędzy miesięcznym dochodem kandydata a jej stałymi 

miesięcznymi wydatkami (tj. czynsz, media, udokumentowane wydatki leczenia), 

która jest niższa od kryterium dochodowego  ustawy o pomocy społecznej zgodnie z 

ust. o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r.  (oświadczenie na etapie rekrutacji) 2pkt. 

 

8. Na podstawie spełnienia powyższych kryteriów powstanie lista rankingowa oraz listy 

rezerwowe. 



 

 

9. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają mieszkańcy Gminy Pałecznica  

 

10. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest wypełniony formularz 

zgłoszeniowy / rekrutacyjny/ wraz z załącznikami. Wzór formularza  zgłoszeniowego  

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

11. Formularz   zgłoszeniowy  jest   dostępny   w  GOPS w Pałecznicy/ Urząd Gminy 

Pałecznica 

 

12. Komisja rekrutacyjna decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmie na 

podstawie: 

 

a) informacji zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym oraz załączników, 

b) spełnienia kryteriów wymienionych w §3 niniejszego Regulaminu.  

c) kolejności wpłynięcia zgłoszenia 

 

13. Niespełnienie kryteriów formalnych wyłącza z możliwości uczestnictwa w placówce. 

 

14. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby pkt o przyjęciu zdecyduje 

kolejność wpłynięcia zgłoszenia. 

 

15. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w 

zadaniu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  

 

16. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy 

podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status 

jaki zadeklarowano w dokumentach złożonych podczas prowadzenia rekrutacji 

podstawowej /weryfikacja uaktualniająca/. 

 

17. Złożone  dokumenty  nie  podlegają  zwrotowi.  Osoba  chętna  do  udziału  w 

zadaniu zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym 

oraz do wypełnieniu dokumentów w sposób kompletny i czytelny.  

 

18. Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisana zostanie 

umowa uczestnictwa. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu, i jest stosowany w 

przypadku kolejnej rekrutacji na wolne miejsca. 

 



 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wniesienia  zmian  do  Regulaminu  lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019r. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika do projektu - wzór 

2. Zaświadczenie lekarskie- wzór 

3.Oświadczenie - wzór 


