
 



b) dochód osób wspieranych nie może przekroczyć 300% kryterium dochodowego wynikającego z 

ustawy o pomocy społecznej; 

c) osoby wspierające będą świadczyć usługi odpłatnie, wysokość wynagrodzenia będzie wynosić 

18,00zł brutto. 

d) osoby wspierane i wspierające nie mogą być ze sobą spokrewnione; 

e) osoby świadczące usługi opiekuńcze na podstawie umowy o prace z MGOPS w Wieruszowie nie 

mogą być osobami wspierającymi. 

1. Uczestnictwo w programie nie wyklucza osób korzystających z usług opiekuńczych. 

2. Rekrutacja i forma wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię 

(wyznanie) lub światopogląd. 

3. Wybór osób wspieranych odbędzie się na podstawie przeprowadzenia diagnozy faktycznej 

sytuacji życiowej kandydata, w tym: 

- wypełnionego kwestionariusza udziału w projekcie stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, 

- skompletowanej dokumentacji obejmującej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 

orzeczenie o niezdolności do pracy na podstawie decyzji ZUS (jeśli osoba posiada), 

- oryginałów lub uwierzytelnionych kserokopii dokumentów potwierdzających wysokość dochodu 

osoby wspieranej/rodziny wspólnie gospodarującej. 

4. W wyniku rekrutacji zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych oraz lista 

rezerwowa. W przypadku większej ilości zakwalifikowanych osób o udziale w projekcie 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie danej osoby na listę uczestników projektu. 

6. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowało spełnienie warunków określonych  w  

§ 2 ust.2. oraz § 3. 

7. Lista osób zakwalifikowanych do projektu ogłoszona będzie na stronie internetowej 

Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS w Wieruszowie. 

 

§ 3 Uprawnienia i obowiązki uczestników 

 

1. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie podpisanie kontraktu trójstronnego, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku nie wykazywania chęci do kolejnych spotkań realizator ma prawo skreślić 

osobę z listy uczestników projektu. 



3. W przypadku usunięcia uczestnika z listy, realizator może zaproponować uczestnictwo 

osobie z listy rezerwowej. 

 

§ 4 Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Osoba wspierająca zobowiązana jest do: 

a) świadczenia usług sumiennie i starannie, w wymiarze i zakresie określonym przez MGOPS w 

Wieruszowie; 

b) zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji uzyskanych na temat osoby objętej 

usługami (w szczególności dot. sytuacji życiowej i materialnej oraz stanu zdrowia) i osób 

stanowiących jej najbliższe otoczenie; 

c) dbałości o dobro osoby objętej usługami, w tym jej bezpieczeństwo oraz o mienie; 

d) przestrzegania zasad współżycia społecznego w tym stosowania zwrotów grzecznościowych, o 

ile osoby te nie wyraziły woli zwracania się do nich w inny sposób; 

e) niezwłocznego informowania MGOPS w Wieruszowie o: 

- braku możliwości świadczenia usług (np. z powodu choroby), 

- braku możliwości wejścia do mieszkania osoby objętej usługami, 

- konieczności czasowego zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług ze względu na 

specyficzną sytuację osoby objętej usługami (np. pobyt w szpitalu, wyjazd, itp.), 

f) nie obarczania osoby objętej usługami osobistymi problemami, w tym przestrzegania zasady nie 

pożyczania od niej środków pieniężnych; 

g) szanowania woli osoby objętej usługami w zakresie sposobu wykonywania konkretnych 

czynności usługowych, jeśli nie kolidują one z ogólnie przyjętymi normami i obecnymi 

standardami życia; 

h) dokumentowania wykonywania czynności wspierających (według załącznika nr 3); 

i) współpraca z pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem. 

2. Po zakończeniu projektu wystosowany zostanie raport podsumowujący przebieg działań i 

efektywność projektu. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez koordynatora 

projektu. 



 


