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§1 

OBJAŚNIENIE TERMINÓW 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – oznacza to projekt pn. „Mobilne usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” 

w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych i zdrowotnych. 

2. Realizatorze projektu – oznacza to Fundację imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego. 

3. Grupie docelowej: oznacza to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

(OPWWCF) powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przeworsk. 

4. Dokumentach zgłoszeniowych – oznacza to dokumenty wymagane podczas rekrutacji. 

5. Kandydacie/Kandydatce  – oznacza to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Projekcie. 

6. Uczestniku/Uczestniczce  projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie              

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie : 

6.1 spełnia kryteria grupy docelowej: 

 które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;  

 nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego;  

 zamieszkują w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego, (w rozumieniu ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest mie jscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie Gminy Przeworsk; 

 posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba 

ubiegająca się o udział w Projekcie potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;  

 osoby, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały 

je w innym zakresie niż te, o które ubiega się w ramach Projektu; 

 osoby, które ukończyły 60 lat  

6.2 podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz udostępniła dane osobowe; 

6.3 została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o niniejszy regulamin 

i zatwierdzoną listę przez Realizatora Projektu. 

7. Strona internetowa – strona internetowa Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego, 

na której będą umieszczane informacje dotyczące projektu, tj. www.fundacjacim.pl 

8. Biuro projektu – Biuro projektu znajdujące się w siedzibie Fundacji im. Braci Sołuńskich – 

Cyryla i Metodego przy ul. Bernardyńskiej 1a, 37-200 Przeworsk 

9. Dokumenty rekrutacyjne  – dokumenty znajdujące się na stronie internetowej i dostępne 

w Biurze  projektu oraz Klubie Seniora w Studzianie nr lok 302. 

10. Osoba z niepełnosprawnościami - to osoba niepełnosprawna, 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 oznaczające osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

http://www.fundacjacim.pl/
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w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 

r. poz. 882, z późn. zm.), 

11. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch 

lub więcej niepełnosprawności;  

12. Gospodarstwo domowe  –  jednostka (ekonomiczna, społeczna) spełniająca łącznie poniższe 

warunki: a) posiadająca wspólne zobowiązania; b) dzieląca wydatki domowe lub codzienne 

potrzeby; c) wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca 

samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym 

adresem wspólnie prowadząca dom, np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub 

wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest gospodarstwo zbiorowe lub 

gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnego), a więc szpital, dom opieki dla 

osób starszych, więzienie, koszary wojskowe, instytucja religijna, szkoła z internatem, pensjonat, 

hotel robotniczy itp., 

13. Osoba wielokrotnie wykluczona – osoba wykluczona z powodu więcej niż jednej  

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

wykluczeniem społecznym i w załączniku do formularza zgłoszeniowego.  

14. Osoba samotnie gospodarująca – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe; 

15. Rodzina - to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

16. Dochód rodziny - suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. 

17. Dochód osoby samotnie gospodarującej – suma miesięcznych dochodów. 

18. Klub seniora -  jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, 

zapewniającym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze 

fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.  

19. Komisja kwalifikacyjna – zespół ekspertów wewnętrznych powołanych przez Beneficjenta 

oceniających Formularze zgłoszeniowe i dokonujących kwalifikacji Kandydatów 

na Uczestników/Uczestniczki projektu, 

20 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2012 (PO PŻ) - program operacyjny 
oferujący żywność lub podstawową pomoc materialną (PO I), o którym mowa w art. 2 pkt 
5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 
z 12.03.2014 r., str. 1), 
21. Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotyczące Uczestników Projektu, które muszą być 

przetwarzane przez Realizatora Projektu w celu wykonywania obowiązków państwa 

członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów 

w ramach RPO WP 2014-2020. 

22. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na 

danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w SL2014.  
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§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zakres udzielanego wsparcia 

oraz prawa i obowiązki  uczestników projektu. 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www.fundacjacim.pl w biurze 

projektu w Jarosławiu przy Oś. Braci Prośbów 2/8, a także w biurze lokalnym w Przeworsku 

ul. Bernardyńskiej 1a. 

 

§3  

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt pod nazwą „Mobilne usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” realizowany jest 

przez Fundację imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego. 

 

2. Celem głównym projektu jest  zwiększenie dostępności do usług społecznych i opiekuńczych 

oraz zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy świadczonej w społeczności 

lokalnej dla 70 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                   

w tym niepełnosprawnych  powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przeworsk poprzez 

utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Studzianie oraz świadczenie usług mobilnej 

opieki domowej w okresie 01.12.2022 - 31.12.2023 r. 

 

3. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP jakim jest zwiększenie 

dostępności usług społ. w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych dla os. 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poprzez:  

● Zapewnienie usług opiekuńczych UP;  

● zagospodarowanie czasu wolnego OS/OPW np. poprzez zajęcia z terapeutą zajęciowym lub 

os. posiadającymi wiedzę i umiejętności w prowadzeniu zajęć rękodzieła dot.. np. decoupage, 

malowania na szkle, pisania ikon, bukieciarstwa, bibułkarstwa, tworzenia ozdób z filcu, 

pielęgnacji roślin, majsterkowania, zajęć muzycznych, itp., spotkania z ciekawymi ludźmi np. 

podróżnikami, alpinistami, itp;  

● zwiększenie aktywności i uczestnictwa OS/OPW w życiu społecznym i kulturalnym (m.in. 

wyjścia do kina czy teatru, udział w piknikach rodzinnych, wycieczkach, imprezach 

okolicznościowych, dostęp do prasy i środków przekazu);  

● działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, dietetykiem);  

● prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. 

m.in. nordic walking, ćw. zdrowy kręgosłup, zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego;  

● poradnictwo psychologiczne;  

● realizację form wsparcia przewidzianych w kontraktach trójstronnych, tj. usług 

świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz OPWWCF - (UP);  

● realizację usług opiekuńczych świadczonych przez Opiekunów dziennych (np. opiekun 

środowiskowy, pielęgniarka)  

● 70 OPWWCF otrzyma wsparcie w postaci usług opiekuńczych, co przełoży się na wzrost 

ich standardu życia  

http://www.fundacjacim.pl/
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● 16 osób otrzyma specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.  

 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  

 

5. Okres realizacji projektu: 01.12.2022 r. – 31.12.2023 r. 

 

6. Odpłatność  w projekcie: 

 Klub Seniora – odpłatność w kwocie 50,00 zł miesięcznie ponoszą osoby, których 

dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, opłatę należy 

uiścić u Gospodarza Klubu do 20 dnia bieżącego miesiąca; 

 Mobilne Usługi: 

a) Usługi opiekuńcze  – odpłatność w kwocie 2,50 zł. za 1 godzinę usługi ponoszą osoby, 

których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej; 

b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze - odpłatność w kwocie 4,00 zł. za 1 godzinę usługi 

ponoszą osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy 

społecznej; 

- opłatę należy uiścić u osoby świadczącej usługi opiekuńcze/specjalistyczne usługi 

opiekuńcze do 20 dnia bieżącego miesiąca; 

 

  

§4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby: 

• które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy 

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;  

 nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego;  

 zamieszkują w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego, (w rozumieniu ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 2022 r. Nr 1360, art. 25. Miejscem zamieszkania 

osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na 

terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie gminy Przeworsk; 

• posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba 

ubiegająca się o udział w Projekcie wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu; 

• osoby, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały 

je w innym zakresie niż te, o które ubiega się w ramach Projektu; 

2. Kryterium kwalifikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

składanym przez Kandydata przed przystąpieniem do projektu. 

3. Zasady rekrutacji projektu są zgodne z polityką równych szans. 

4. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do 

udziału w projekcie. 
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5. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 70 osób z czego: 25 Klub 

Seniora (w tym 18 Kobiet oraz 7 Mężczyzn)  45 Mobilne Usługi (w tym 30 Kobiet oraz 15 

Mężczyzn). Podział grupy na K/M może ulec zmianie w okresie trwania projektu. 

 

§5  

PROCEDURA REKRUTACYJNA 

1. Rekrutacja do Projektu pn. „Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” będzie 

prowadzona dwuetapowo tj. do Klubu Seniora rekrutacja prowadzona będzie w grudniu 2022 

r., a do Mobilnych Usług rekrutacja będzie prowadzona w czerwcu 2023 r.  Wszystkie osoby, 

które złożą dokumenty rekrutacyjne po terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

 

2. Planowany okres rekrutacji:  

 Klub Seniora 01.12.2022 r. – 23.12.2022 r. W przypadku trudności będzie przeprowadzony 

nabór dodatkowy; 

 Mobilne Usługi 01.06.2023 r. – 26.06.2023 r. W przypadku trudności będzie przeprowadzony 

nabór dodatkowy.  

 

3. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin, za pomocą dokumentów rekrutacyjnych. 

 

4. Personel Projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz dokonanie 

wyboru Uczestników Projektu. 

 

5. Rekrutacja składa się z następujących etapów: 

 Klub Seniora: 

a) Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w biurze Projektu; 

b) Weryfikacja poprawności /kompletności złożonych dokumentów i przynależności do Grupy 

Docelowej; 

c)   Stworzenie list osób zakwalifikowanych  do Projektu.  W przypadku rezygnacji z udziału 

w Projekcie osoby z listy podstawowej, na jej miejsce zostanie przyjęta osoba z 1 miejsca  

rezerwowego. Po wyczerpaniu się osób z listy rezerwowej zostanie ogłoszony nabór 

uzupełniający; 

d) Potwierdzenie udziału w Projekcie; 

e) Podpisanie z osobą zakwalifikowaną do Projektu kontraktu trójstronnego, który będzie 

uściślał najważniejsze zasady udziału w Projekcie. 

 Mobilne Usługi: 

a) Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych; 

b) Weryfikacja formalna formularzy i przeprowadzenie oceny socjalno-bytowej przez 

Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku; 

c) Lista osób zakwalifikowanych do Projektu; 

d) Podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, kontaktu trójstronnego określającego 

zakres wsparcia i wymiar godzin. 
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6. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki z udziału w projekcie po zakończeniu rekrutacji, na 

wolne miejsce zostanie zakwalifikowana nowa osoba, z listy rezerwowej, posiadająca 

najwyższą ilość punktów. W przypadku braku osób na liście rezerwowej zostaną 

przeprowadzone nabory dodatkowe. 

 

7. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

8. Kwalifikowalność Uczestnika/Uczestniczki projektu będzie potwierdzana na etapie rekrutacji 

i bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.  

 

9. Wiek Kandydatów/Kandydatek do projektu weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL 

i potwierdzony na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty prawo jazdy, paszport). 

 

10. Rekrutacja składa się z następujących etapów: 

a) publikacja dokumentów rekrutacyjnych: dokumenty rekrutacyjne opublikowane są na 

stronie internetowej Realizatora Projektu. Dokumenty będą również dostępne w wersji 

papierowej w biurze projektu oraz w Klubie Seniora w Studzianie; 

b) przyjmowanie zgłoszeń: kandydaci mogą składać prawidłowo wypełnione formularze 

zgłoszeniowe wraz z załącznikami osobiście lub listownie do Biura Projektu, ewentualnie 

wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

agnieszka@fundacjacim.pl   

w formie scanu, a oryginały dostarczyć w ciągu 3 dni od dnia wysłania wiadomości.;  

c) ocena nadesłanych zgłoszeń: oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Kadra Zarządzająca 

Projektu.  

 

§6 

OCENA FORMULARZY 

1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej przez Komisję rekrutacyjną, 

zgodnie z Kartą oceny Formularza zgłoszeniowego - decyzją komisji rekrutacyjnej – 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

2. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej podpiszą deklaracje bezstronności i poufności.   

 

3. W ramach etapu będą sprawdzane kryteria kwalifikowalności Kandydata/Kandydatki 

na Uczestnika/Uczestniczkę projektu, czyli: spełnienie kryteriów kwalifikowalności 

uprawniających do udziału w projekcie (potwierdzone zaświadczeniem/oświadczeniem), 

podanie danych, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS (tj. m.in. płeć, 

wiek, wykształcenie), zobowiązanie do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu 

projektu. 
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4. Brakujące załączniki można dostarczyć nie później niż w terminie zadeklarowanym. 

Przyjmujący formularz zweryfikuje spełnienie kryteriów weryfikacyjnych przed 

zakwalifikowaniem do Projektu.  

 

5. W przypadku braków formalnych jest możliwość jednokrotnego uzupełniania błędów 

formalnych, takich jak: 

 brak wymaganych podpisów, 

 brak wymaganych załączników, 

 nie wypełnienie wszystkich pól w dokumentach rekrutacyjnych, 

 brak kserokopii wymaganych dokumentów, 

w terminie wskazanym przez Beneficjenta projektu.  

 

6. Kandydat/Kandydatka zostanie wezwany do uzupełnienia braków osobiście, telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

7. Dokumenty rekrutacyjne, które nie zostaną uzupełnione i/lub skorygowane w terminie 

wskazanym przez Beneficjenta projektu zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej 

ocenie. 

 

8. Po zliczeniu kryteriów premiujących zostanie przygotowana lista rekrutacyjna.  

 

9. Osoby z najwyższą liczbą punktów wezmą udział projekcie, pozostałe osoby zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej.  

 

10. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, o kolejności na 

liście podstawowej i rezerwowej decyduje data złożenia formularza rekrutacyjnego 

(wcześniejsza data i godzina złożenia/wpływu FR jest równoznaczna z pierwszeństwem na 

danej liście). 

 

11. Listy będą dostępne w Biurze projektu, z uwzględnieniem zasad ochrony danych 

osobowych. 

 

12. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane osobiście w Biurze projektu, telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

13. Decyzja Komisji kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.  

 

 

§7 

PODPISANIE Z UCZESTNIKAMI/UCZESTNICZKAMI PROJEKTU POROZUMIEŃ 

TRÓJSTRONNYCH 

1. Z każdym Uczestnikiem/Uczestniczką projektu zostanie podpisany kontrakt trójstronny 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

2. Podpisanie kontraktu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie.  
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3. Odmowa podpisania kontraktu będzie równoznaczna z rezygnacją danej osoby 

z uczestnictwa w projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki do projektu, z listy rekrutacyjnej, 

na wolne miejsce, zostanie zakwalifikowana kolejna osoba zgodnie z kolejnością na liście 

rezerwowej.  

 

§ 8 

ZAKRES WSPARCIA 

 

Każdy z Uczestników/Uczestniczek projektu będzie mógł skorzystać z następujących form 

wsparcia: 

 Klub Seniora: 

1. zapewnienie usług opiekuńczych dla Uczestników projektu;  

2. zagospodarowanie czasu wolnego OS/OPW np. poprzez zajęcia z terapeutą zajęciowym lub 

os. posiadającymi wiedzę i umiejętności w prowadzeniu zajęć rękodzieła dot. np. decoupage, 

malowania na szkle, pisania ikon, bukieciarstwa, bibułkarstwa, tworzenia ozdób z filcu, 

pielęgnacji roślin, majsterkowania, zajęć muzycznych, itp., spotkania z ciekawymi ludźmi 

np. podróżnikami, alpinistami, itp;  

3. zwiększenie aktywności i uczestnictwa OS/OPW w życiu społecznym i kulturalnym (m.in. 

wyjścia do kina czy teatru, udział w piknikach rodzinnych, wycieczkach, imprezach 

okolicznościowych, dostęp do prasy i środków przekazu;  

4. działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, dietetykiem); 

5. prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. 

m.in. nordic walking, ćwiczeń „zdrowy kręgosłup”, zapewnienie dostępu do sprzętu 

sportowego; 

6. poradnictwo psychologiczne; 

7. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez naukę procedur bezpieczeństwa. 

 

 

 Mobilne Usługi: 

1. Realizacja form wsparcia dla osób starszych/OPWWCF tj. usługi opiekuńcze np: pomoc  

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą 

przez lekarza (wynikającą z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji 

medycznej) oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem itp.. Usługi będą świadczone  

w miejscu pobytu osób starszych/OPWWCF, z uwzględnieniem najbliższego otoczenia. 

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych zostanie określony w kontrakcie 

trójstronnym zawartym z udziałem osób starszych/OPWWCF, opiekuna dziennego oraz 

Wnioskodawcy. 
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2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  osób starszych/OPWWCF będą 

obejmowały usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia 

lub niepełnosprawności i wykonywane będą przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy zostanie określony 

indywidualnie  

w kontrakcie trójstronnym.   

 

3. Kontrakt trójstronny zostanie zawarty pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu (lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą usługi opiekuńcze  

i podmiotem realizującym usługi opiekuńcze Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez 

opiekuna faktycznego osoby będącej odbiorcą usług jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala 

na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.  

 

4. Usługi będą świadczone z uwzględnieniem prawa do poszanowania i ochrony godności, 

intymności i innych czynności o charakterze oh, pielęgnacji i poczucia bezp. ochrony dóbr 

osobistych.  

 

5. Usługi opiekuńcze będą świadczone przez 7 dni w tyg. poprzez właściwe ustalenie z osobami 

świadczącymi usługi opiek. godzin oraz zleconego wymiaru i zakresu usług zgodnie  

z potrzebami OPWWC 

§9 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia swoich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu 

oraz natychmiastowego informowania Personelu Projektu o każdorazowej zmianie danych  

kontaktowych (numer telefonu, adres do korespondencji) sytuacji zawodowej, rodzinnej i 

zdrowotnej oraz innych zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalsze uczestnictwo 

w Projekcie; 

b) uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu formach wsparcia dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb i oczekiwań; 

c) potwierdzania obecności uczestnictwa w formach wsparcia własnoręcznym podpisem na liście 

obecności/dzienniku czynności opiekuńczych. W przypadku spodziewanej nieobecności lub 

nieobecności z powodów niezależnych od uczestnika lub działania tzw. siły wyższej 

przedłożyć usprawiedliwienie na okoliczność nieobecności w formie pisemnej ze wskazaniem 

planowanego terminu powrotu; 

d) przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form wsparcia; 

e) wypełniania zaleceń Realizatora Projektu w zakresie realizowanych zadań projektowych oraz 

współpracować ze specjalistami prowadzącymi określone formy wsparcia oraz Realizatorem 

Projektu; 

f) przekazywania danych dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie 

potrzebne do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego, tj. do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w Projekcie; 
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g) wzięcia udziału w przyszłym badaniu ewaluacyjnym na potrzeby pomiaru wskaźników 

rezultatu długoterminowego po zakończeniu udziału w Projekcie; 

h) poddania się czynnościom kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty w zakresie 

i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia; 

i) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszej Umowy;  

j) śledzenia na bieżąco strony internetowej projektu w celu zapoznania się z ważnymi 

informacjami oraz terminami związanymi z przewidzianymi w ramach projektu formami 

wsparcia; 

 

2. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów wynikających 

np. z: 

1. działania siły wyższej (poprzez siłę wyższą należy rozumieć: wypadek drogowy, kolejowy lub 

lotniczy, nagłą chorobę, nagłą hospitalizację, pożar oraz wszystkie inne okoliczności 

powstające na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki 

mają bezpośrednie przełożenie na sytuację stron); 

2. ważnych przyczyn osobistych (losowych); 

3. przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia 

przewidzianego w projekcie; 

4. przejścia pod całodobową opiekę instytucjonalną tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 

Hospicjum, Dom Pomocy Społecznej itp.  

 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia 

o przyczynie rezygnacji w terminie możliwie jak najkrótszym od momentu zaistnienia 

przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie.  

 

4. Po rezygnacji uczestnika w projekcie jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, 

która potwierdzi chęć udziału w projekcie. 

§10 

 ZASADY WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu 

z listy Uczestników Projektu) w przypadku: 

a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;  

b) podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej;  

c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Kontrakcie trójstronnym; 

d) uniemożliwianie realizacji usług opiekuńczych w szczególności: 

             - powtarzające się nagłej nieobecności w miejscu zamieszkania w godzinach ustalonych   

               w harmonogramie realizacji usług (skreślenie następuje po 3 nagłych nieobecnościach),  

            - uniemożliwianie wejścia na posesje z uwagi na zagrożenia wynikające z posiadanych  

              zwierząt np. psów, które uniemożliwiają bezpieczne przejście do domu Uczestnika bez   

               kontaktu fizycznego ze zwierzęciem, 

            - agresywne zachowanie w stosunku do osoby świadczącej usługę opiekuńczą naruszające           

               godność osobistą i nietykalność fizyczną. 
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2. Decyzję o ewentualnym wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie podejmuje Realizator 

Projektu. 

 

3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Uczestnik otrzyma 1 pisemne upomnienie w celu 

wykonania działań naprawczych. Jeśli niewłaściwe zachowanie uniemożliwiające świadczenie 

usług się powtórzy Uczestnik zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie.  

 

4. Wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w pkt.1, skuteczne jest od dnia 

doręczenia Uczestnikowi Projektu drogą pocztową (na adres wskazany w formularzu 

rekrutacyjnym) pisemnego oświadczenia o wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie oraz 

rozwiązaniu kontraktu trójstronnego. 

 

§11 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wraz ze wzorem wszystkich dokumentów, o których w nim mowa jest dostępny do  

wglądu na stronie www.fundacjacim.pl oraz w biurze projektu w Przeworsku przy ul. 

Bernardyńskiej 1a oaz w Klubie Seniora w Studzianie  

2. W uzasadnionych przypadkach Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian 

do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

3. Zmieniony Regulamin będzie każdorazowo publikowany na stronie internetowej Realizatora 

Projektu. 

4. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu, wiążąca zarówno dla Kandydatów, 

jak i Uczestników Projektu, należy do Realizatora Projektu.  

5. Od decyzji Realizatora Projektu nie przysługuje odwołanie. 

6. Szczegółowych informacji odnośne realizowanego projektu udziela Personel Projektu: 

a) bezpośrednio w biurze projektu w Przeworsku przy ul. Bernardyńskiej 1a.  

b) pod numerem telefonu: 504361874 

 

 

 

Załączniki: 

I. Klub Seniora: 

1. Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami – załącznik nr 1, 

2. Kontrakt Trójstronny – załącznik nr 2 

 

II. Mobilne Usługi:  

1.  Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami – załącznik nr 1 

2. Kontrakt Trójstronny – załącznik nr 2 

 


