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REGULAMIN REKRUTACJI
Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Nowe Horyzonty Seniora”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działania 9.2 Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5 Rozwój usług społecznych –
konkurs.
ROZDZIAŁ I
GRUPA DOCELOWA
§ 1.Kryteria grupy docelowej
1.Wsparcie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób które w chwili
przystąpienia do projektu ukończyły 60 lat, z niepełnosprawnościami i
potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie
przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w
ustawie z dnia 1 marca 2004 r o pomocy społecznej (aktualna wysokość dochodu
zwalniającego z opłat wynosi 792 zł/os w rodzinie oraz 1051,50 zł/os samotną).
2. Kryteria dodatkowe gwarantujące pierwszeństwo udziału w projekcie :
• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób
lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku
terminologicznym; + 2 pkt
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób
i Problemów Zdrowotnych); + 2 pkt
• osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia
dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał
działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach
działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ; +2 pkt
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3.Projektodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów,
w przypadku uzyskania przez chętnych równej ilości punktów.
4.Uczestnikami/czkami projektu mogą być również osoby:
a) wymienione w punkcie 1 nie spełniające warunku dochodowego
określonego w pkt.1, jeżeli na wsparcie nie oczekują osoby wymienione
w pkt.1. i uczestnicy ci zgodzą się na odpłatność określoną w projekcie,
której wysokość uzależniona jest od złożonego oświadczenia o dochodach
stanowiącego załącznik nr 2 ( dotyczy usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania)
5.Wsparciem zostaną objęte osoby nieaktywne zawodowo zamieszkałe w mieście
Częstochowa i wpisujące się z definicję osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznych
6.Warunkiem udziału w projektu jest spełnienie ww. kryteriów.
Rozdział II
REKRUTACJA
§ 2.Zasady rekrutacji
1.Rekrutacja do projektu planowana jest w okresie 1.12.2020r.-12.02.2021r.,
w razie potrzeby ( zwolnienia miejsca) będzie powtarzana na bieżąco.
2.Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiedzialny będzie Kierownik
projektu.
3.Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego
dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w
projekcie oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
4.Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych.
5.Złożenie dokumentów na etapie formalnej rekrutacji nie jest jednoznaczne z
zakwalifikowaniem do projektu.
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6.Załączniki, które nie są wymienione w niniejszym regulaminie nie podlegają
ocenie na żadnym z etapów w ramach procesu rekrutacji.
7.Łączna liczba osób, które mogą być zrekrutowane do projektu: 39 ( 26 Kobiet i
13 mężczyzn)
§ 3.Przebieg procesu rekrutacji
1.Rekrutacja do projektu złożona będzie z dwóch etapów :
a) 1 etap –formalna ocena kwalifikowalności kandydata na podstawie
dokumentacji rekrutacyjnej;
b) 2 etap –merytoryczny –ocena punktowa na podstawie kryteriów rekrutacji
mająca na celu wsparcie w pierwszej kolejności grup najbardziej
defaworyzowanych.
2.Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest:
a) zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie pn.
” Nowe Horyzonty Seniora”
b) wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
c) złożenie formularza zgłoszeniowego w Stowarzyszeniu Hospicjum Dar
Derca w Częstochowie lub w miejscu zamieszkania w przypadkach tego
wymagających,
3. Pierwszy etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu oceny formalnej, w trakcie
której ocenia się czy zostały spełnione warunki formalne uprawniające do udziału
w projekcie, tj. czy kandydat/kandydatka:
a)
b)
c)
d)

ma ukończony 60rok życia;
zamieszkuje na terenie miasta Częstochowy;
nieaktywny zawodowo;
osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym weryfikowane
na podstawie odpowiednich dokumentów o których mowa w regulaminie
konkursu nr RPSL.09.02.05-IŻ-24-350/19

4. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o formularz zgłoszeniowy i
pozostałe załączniki do niniejszego regulaminu
5. Drugi etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu oceny merytorycznej.
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6. W drugim etapie rekrutacji biorą udział kandydaci spełniający wymogi oceny
formalnej.
7. Kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów przy ocenie
merytorycznej zostają wpisani na listę uczestników i tym samym zostają
zakwalifikowani do udziału w projekcie, aż do wyczerpania założonej liczby
uczestników.
8. Osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów i spełnią kryteria
przyjęcia do projektu, a nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z
powodu braku miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.
9. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu –udział w
projekcie proponuje się pierwszej w kolejności osobie z listy rezerwowej.
10. O wynikach rekrutacji kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani
telefonicznie.
§ 4.Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) zakwalifikowanie się do udziału w projekcie;
b) złożenie formularza
uczestnictwa w projekcie, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z wymaganymi
oświadczeniami
c) podpisanie umowy udziału w projekcie,
d) wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
jego danych osobowych.
§5. Formy wsparcia
1. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
a) Klub seniora.
Klub będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-18.00.
Przewiduje się zajęcia animowane/tematyczne w godz. 9.00-12.00 oraz
15.00-18.00. W godzinach 12.00-15.00 będzie możliwości korzystania
z czytelni – ze względu na godziny obiadowe.
Uczestnicy klubu Seniora nie ponoszą żadnych opłat.
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W ramach pracy klubu seniora przewidziane jest następujące wsparcie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoba prowadząca klub seniora (36 h/m-c)
Animator/Opiekun (60 h/m-c)
Psycholog ( 4 h/m-c)
Prawnik (2 h/m-c)
Instruktor/ka prowadzący/ca zajęcia fizyczne (4 h/m-c)
Dietetyka/Lekarza (1 h/m-c)
Specjalista z zakresu działań edukacyjnych (np. informatyk 4 h/m-c)
Zajęcia rekreacyjno-kulturalne (1 wyjście w miesiącu np. basen, kino,
teatr)
Artykuły higieniczno-sanitarne
Artykuły do prowadzenia zajęć
Artykuły spożywcze
Prasę, dostęp do Internetu

a) Realizacja usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania w następującym
wymiarze/formie :
•

Usługa opiekuńcza ( 62 h/m-c).

• Catering w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie).
• Usługę kosmetyczną/fryzjerską (1 usługa na m-c)/ wymiennie
• Poradę
psychologiczną/prawniczą/dietetyczną/fizjoterapeutyczną
(4 h/m-c) /wymiennie
• Artykuły zużywalne.
Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych zostanie określony w
kontrakcie trójstronnym
§6. Obowiązki uczestników

1.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do:
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a)
wypełnienia wszystkich niezbędnych dokumentów, wymaganych
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
b)

wypełniania ankiet ewaluacyjnych,

c)
bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie,
d)
zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach
rekrutacyjnych, w tym danych adresowych itp. (tylko i wyłącznie w formie
pisemnej),
e)
w przypadku wymaganych do przedłożenia dokumentów,
Projektodawca zastrzega, że kserokopie powinny być potwierdzone za
zgodność z oryginałem. Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem
rozumie się umieszczenie na kopii dokumentu klauzuli „Potwierdzam za
zgodność z oryginałem” lub „Za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną
datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).
f)
ponoszenia comiesięcznych częściowych opłat za usługi opiekuńcze
( jeśli dotyczy)

ROZDZIAŁ V
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE, REZYGNACJA I
WYKLUCZENIE
§7
Zakończenie udziału w projekcie
1. Uczestnicy/czki zakwalifikowani do udziału w projekcie obejmowani są
działaniami projektowymi po zakończeniu rekrutacji przez okres nie
dłuższy niż 22 miesiące.
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§8
Rezygnacja i wykluczenie z projektu
1. Uczestnik/czka może zrezygnować z projektu w wyniku ważnych zdarzeń
losowych, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie.
2. Rezygnacja z projektu z przyczyn, o których mowa w punkcie 1 nie
powoduje obowiązku zwrotu kosztów związanych z udziałem Uczestnika
w Projekcie.
3. Uczestnik/czka może zostać wykluczony z projektu w przypadku :
a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Umowy, w tym
niewywiązania się z Obowiązków Uczestnika Projektu określonych
w§5
b)

podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.

4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika/czki z udziału w
projekcie, uczestnictwo w projekcie proponuje się pierwszej osobie z listy
rezerwowej.
§9
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest w siedzibie
Stowarzyszenia
oraz
na
stronie
internetowej
www.hospicjumczestochowa.pl
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niemniejszego regulaminu.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania
danych
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