
 
Projekt " Razem łatwiej- program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów "  jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 Regulamin rekrutacji   

§1  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji do projektu pod nazwą: „Razem łatwiej- program 

wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów ”Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne 

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. 

Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.  

2. Celem projektu jest umożliwienie osobie chorej i potrzebującej wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu przebywanie w miejscu zamieszkania - co dzięki m.in. odciążeniu opieki 

stacjonarnej, przyczyni się do wzrostu dostępu do usług zdrowotnych w regionie - poprzez działania 

w okresie 01.10.2020-30.09.2022 r., z zakresu deinstytucjonalizacji opieki med. nad os. 

potrzebującymi wsparcia, przy wsparciu 13 miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po 

zakończeniu projektu obejmujące: 

◆ usługi zdrowotne (rehabilitacyjne i opiekuńcze) bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 

pielęgnacyjnego i wspomagającego wraz z pomocą w jego doborze oraz obsłudze 68 osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (K43,M25) spełniających kryteria grupy docelowej.  

 

◆ objęcie co najmniej 80 os. (K50,M30) będących opiekunami osób potrzebujących wsparcia 

korzystających z usług zdrowotnych, wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami z opieki nad tą 

osobą  

3.  Projekt realizowany jest od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. (lub dłużej, w przypadku 

przedłużenia okresu realizacji projektu w trakcie jego realizacji) 

4. Miejsce realizacji Projektu: Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski – 

Subregion Północny Województwa Śląskiego.  



5. Wsparcie realizowane będzie w miejscu i terminie ustalanym indywidualnie z Uczestnikami Projektu 

(w większości przypadków – ze względu na specyfikę projektu w miejscu zamieszkania). Wyjątkiem 

są spotkania w ramach grupy wsparcia, które odbywać się będą w miejscu wskazanym przez 

Projektodawcę 

6. Biuro Projektu: Częstochowa, ul. Orzechowskiego 1, e-mail:.darsercaczwa@wp.pl , Tel 791 314 690 

7.  Regulamin określa: 

1. Zasady uczestnictwa w Projekcie, 

2. Zasady rekrutacji, 

3. Rodzaj wsparcia oferowanego w ramach Projektu 

4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

§2 Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Kandydaci/tki, którzy/re chcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić łącznie niżej wymienione 

warunki formalne: 

a) zamieszkiwać na terenie miasta Częstochowa, lub powiatu częstochowskiego, kłobuckiego 

lub myszkowskiego, potwierdzone dokumentem tj. dowodem osobistym lub zaświadczeniem 

właściwego Urzędu; 

b) spełniać kryteria dot. statusu osoby, mogącej zostać Pacjentem lub osoby będącej 

otoczeniem Pacjenta (zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu - §3 pkt 7) 

c) pomyślnie przejść wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego. 

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do poniższych czynności: 

a) zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie drogą mailową , telefoniczną lub osobiście w 

Biurze Projektu; 

b) złożenia oświadczenia ustnego lub przedłożenia do wglądu dokumentów (jeśli są wymagane 

do uczestnictwa w projekcie) potwierdzających status Pacjenta lub Osoby będącej 

otoczeniem Pacjenta 



3. Uczestnik/czka projektu – to osoba, która: 

a) została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji jako Pacjent 

lub Osoba z otoczenia Pacjenta; 

b) przeszła pomyślnie proces rekrutacji; 

c) podpisała (w przypadku osób małoletnich – podpisuje opiekun prawny) Umowę uczestnictwa 

w Projekcie i inne wymagane dokumenty, w tym Oświadczenie dot. danych osobowych, 

wypełniła Formularz danych Uczestnika/czki oraz otrzymała jakąkolwiek formę wsparcia 

realizowanego w ramach projektu (np. szkolenie czy wsparcie psychologa). 

§3 Zasady rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących chęć udziału w projekcie. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 

3. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 148 Uczestników/czek Projektu (93 kobiet i 

55 mężczyzn), w tym: 

a) 68 Pacjentów (43 kobiet, 25 mężczyzn); 

b) 80 osób będących otoczeniem osób z niepełnosprawnością (50 kobiet, 30 mężczyzn) 

4. Rekrutacja ma charakter ciągły i rozpocznie się w momencie utworzenia wypożyczalni sprzętu 

medycznego, a zakończy się w momencie zakończenia realizacji projektu. 

5. Organizatorzy naboru zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w momencie 

zrekrutowania zakładanej liczby Uczestników/czek projektu. 

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) Etap pierwszy: zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie lub sms, mailowo, osobiście w biurze 

projektu: Częstochowa, ul. Orzechowskiego 1 

b) Etap drugi: weryfikacja kryteriów formalnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi 

Uczestnikami/czkami projektu 

c) Etap trzeci: podjęcie decyzji o kwalifikacji Uczestnika/czki do Projektu przez Kierownika Projektu  

d) Etap czwarty: podpisanie Umowy uczestnictwa w projekcie i innych wymaganych dokumentów 

7. Kryteria oceny: 

a) Kryteria oceny dla Pacjentów: 

• obowiązkowe: 

o osoba powyżej 65 r.ż. 

o osoba zamieszkała Subregion Północy Województwa Śląskiego (m. Częstochowa, 

powiat: częstochowski, kłobucki, myszkowski) 



o choroba nowotworowa i/lub inna przewlekła  

o osoba nie mająca możliwości skorzystania ze wsparcia publicznego na usługi zdrowotne ( 

rehabilitacyjne lub opiekuńcze oraz  zakup/ wypożyczenie sprzętu medycznego w okresie 

korzystania z wypożyczalni powstałej w ramach projektu) 

o osoba posiadająca status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w tym osoby potrzebującej wsparcia  ze względu na podeszły wiek, 

niepełnosprawność lub stan zdrowia (zgodnie z wytycznymi).To jest osoby spełniające co 

najmniej jedną z poniższych przesłanek: 

◆ 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 2016 r. poz. 1654, 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 2017 r. poz. 2198, 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 lub uczniowie/dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 

lata 2014-2020; 

◆ członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

◆ osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

◆ 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 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

b) dodatkowe: 

◆ Osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych w ramach systemu pomocy społecznej + 2 

punkty 



◆ Osoby spełnienie co najmniej 2 kryteria zgodnie z definicją osób wykluczonych lub 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (zgodnie z wytycznymi) – tzw. osoby wielokrotnie wykluczenie – +2 punkty 

◆ Osoby samotne gospodarujące + 2 punkty 

 

8 .Kryteria oceny dla Osób z otoczenia Pacjentów 

a) osoby opiekujące lub wspomagające w chorobie osoby (Pacjentów), które korzystają z usług 

zdrowotnych w ramach projektu. 

b) osoby pełnoletnie 

c) osoby zamieszkujące Subregion Północny Województwa Śląskiego 

9. W przypadku zapotrzebowania na dany sprzęt medyczny przez większą liczbę osób niż ilość sprzętu 

prowadzone będą zapisy na listy rezerwowe. Decyduje pierwszeństwo udziału w projekcie, a w 

przypadku równoczesnego zgłoszenia udziału w projekcie (lub wspólnego oczekiwania na liście 

rezerwowej) pierwszeństwo będą mieć osoby (Pacjenci) z najwyższą liczbą punktów dodatkowych w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

10. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zrezygnuje, na powstałe 

nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

11. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje odwołanie. 

12. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownik Projektu. 

§4 Wsparcie oferowane w ramach Projektu 

1. Pacjenci 

a) Rehabilitację ruchową w miejscu zamieszkania w wymiarze średnio 78 h na uczestnika  

b) Wypożyczenie  sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu powstałej w ramach Projektu 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego (istnieje możliwość 

wypożyczenia więcej niż jednego sprzętu przez jedną osobę) 

c) bezpłatny dowóz wraz instalacją sprzętu w miejscu zamieszkania oraz późniejszy odbiór 

wypożyczonego sprzętu 

d) bezpłatne przeszkolenie z obsługi wypożyczonego sprzętu 

e) wsparcie opiekuna ( wolontariat) dla 10 uczestników - śr 19 h miesięcznie ( zakwalifikowanie 

uczestnika do takiego wsparcia podczas diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez lekarza) 



2. Osoba z otoczenia Pacjenta: 

a) bezpłatne zindywidualizowane szkolenie z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu korzystającą z usług wypożyczalni powstałej w ramach projektu 

b) bezpłatne wsparcie psychologiczne prowadzone w sposób zróżnicowany, w zależności od 

potrzeb. W tym: średnio 25 h (60 min) spotkań/ sesji na rodzinę (otoczenie) Pacjenta, w okresie 

od 18 do 21 miesięcy oraz spotkania w ramach grupy wsparcia śr. 2 spotkania w m-cu x 2 h ( 45 

min)  

§5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Każdy/a zakwalifikowany/a potencjalny/na Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie 

przed pierwszym wyznaczonym terminem jakiejkolwiek formy wsparcia, składając odpowiednie 

pismo w Biurze Projektu, Częstochowa ul. Orzechowskiego 1 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie rozwiązując Umowę udziału w projekcie w 

wyniku ważnych zdarzeń losowych, dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny, 

uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie. Rozwiązanie umowy może odbyć się tylko w 

oparciu o stosowne dokumenty, przedstawione przez Uczestnika.  

3. Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 2) nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów 

związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji potencjalnej/ego Uczestnika/czki opisanej w pkt. 1), organizator kwalifikuje 

do Projektu osobę z listy rezerwowej. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdy 

będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego 

zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia 

kontroli realizacji Projektu. 

3. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, podpisując 

Umowę Uczestnictwa w Projekcie 



4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 Uczestnikom/czkom nie przysługują żadne inne 

roszczenia wobec Projektodawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

Załączniki: 

1) Formularz danych Uczestnika Projektu 

2) Oświadczenie dot. danych osobowych 

3) Umowa uczestnictwa w projekcie 

4) Karta oceny wg skali Barhel  

5) Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych 


