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"Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób 

wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”. 

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób 

wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”współfinansowanym przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata    2014 - 2020. 

Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, 

Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne,  

§1 

Informacje ogólne 

1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy  ramowej nr RPLD.09.02.01-10-

D004/22-00 zawartej przez Gminę Wieruszów /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wieruszowie a  Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, 

2. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług 

społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

3. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Wieruszów tj. 24 osób 

niesamodzielnych (21K/3M) – uczestników Projektu . 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników projektu, których dochód nie 

przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dla uczestników projektu, których dochód 

przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność, oddzielnie dla 

każdej usługi.  

5. Biuro projektu znajduje się w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów. 

6. Przedmiotem projektu jest prowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych 

usług społecznych tj. 

• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone będą przez opiekunki 

/opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej 

indywidualnych potrzeb. 

• dowóz posiłków do miejsca zamieszkania  

• wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego  

 

 

§2 
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Kryteria uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która: 

a) zamieszkuje gminę Wieruszów jest osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji projektu 

wywiadzie środowiskowym, 

b) złoży dokumenty niezbędne do realizacji projektu tj.: 

- formularz rekrutacyjny do projektu (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu), 

- kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu 

niezbędnej opieki i pomocy(wzór stanowi zał.  nr 2 do Regulaminu), 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi 

zał.  nr 3 do Regulaminu), 

- deklarację uczestnictwa w projekcie(wzór stanowi zał. nr 5 do Regulaminu), 

- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i 

rozpowszechnianie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 6 do Regulaminu),    

c)   akceptuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi opiekuńcze dla 

osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów.  

2.   W/w dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne w Biurze Projektu tj. w Miejsko-

Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie (ul. Rynek 21, 98 – 400 

Wieruszów, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30 oraz na stronie 

internetowej MGOPS w Wieruszowie tj. mgops.pl w zakładce  Usługi opiekuńcze dla 

osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów  

3. Liczba miejsc jest ograniczona. 

4. Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne. 

§3 

Zasady rekrutacji 

1. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną,  

w biurze projektu. 

2. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada 

dokumenty  wymienione w §2 ust. 1 pkt. b. (do pobrania w miejscach wskazanych w 

zał. nr 1 do Regulaminu lub do pobrania na stronie internetowej MGOPS w 

Wieruszowie pod adresem www.mgops.pl w zakładce Usługi opiekuńcze dla osób 

wymagających wsparcia w gminie Wieruszów 

3. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn. 

4. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres 

realizacji Projektu. 

http://www.pcpr.wieruszow.info/
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5. O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym 

pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria: 

· osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczający wielokrotnego wykluczenia, 

· osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  

niepełnosprawnością sprzężoną, 

· osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

· osoby z rodzin korzystających z PO PŻ. 

6. Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby 

niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. 

7. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do 

pierwszej usługi w ramach projektu. 

8. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby osób do poszczególnych usług 

społecznych utworzona zostanie lista rezerwowa. 

9. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu będzie przekazywana 

uczestnikom z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez 

uczestników w formularzu rekrutacyjnym. 

§4 

Zakończenie uczestnictwa 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie jeżeli rezygnacja jest 

usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi, złożona została w formie pisemnej 

wraz z uzasadnieniem. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić MGOPS a 

realizację określonej usługi społecznej na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji 

uczestnika projektu z udziału w  projekcie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

Regulaminu). Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana 

osoba z listy rezerwowej. 

2. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika z projektu osoby znajdujące się 

na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie. 

3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach: 

- niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, 

- niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych usług  

4. Osoba, która zakończyła udział w projekcie składa oświadczenie uczestnika dot. jego 

sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie stanowiące zał. nr 8 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać 

zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie. 
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§5 

Zobowiązania realizatora projektu 

Realizator zobowiązuje się do: 

1. Prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

2. Informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić im 

udział w poszczególnych usługach. 

3. Przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami 

prowadzonymi  w ramach poszczególnych usług. 

4. Zapewnienia odpowiedniej kadry oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia 

zaplanowanych działań.        

    §6 

Zobowiązania uczestników projektu 

Uczestnik zobowiązuje się do: 

1. Podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list 

obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów wskazanych 

przez prowadzącego usługę/zajęcia. 

2. Wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów 

sprawdzających.  

3.Uczestnictwa w realizacji usług społecznych, do których został zakwalifikowany. 

4.Bieżącego informowania o zmianie swojej sytuacji mającej wpływ na dalsze uczestnictwo 

w  projekcie. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1.W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zespół 

Programowy powołany do realizacji projektu, od której nie przysługuje odwołanie. 

2. Wszelkie działania organizacyjne mające na celu realizację usług opiekuńczych prowadzi 

realizator projektu MGOPS w Wieruszowie. 

3. Regulamin obowiązuje od 01.07.2022r. do 31.08.2023r. 

4. Zespół Programowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w 

przepisach lub innych dokumentach określających warunki realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Informacja na temat poszczególnych usług społecznych w projekcie stanowi zał. nr 9 do 

niniejszego Regulaminu. 
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