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Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pt. 

„Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski”  

dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

AKTUALIZACJA Z DNIA 01.01.2022 
 

Tytuł projektu: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Miedzyrzec Podlaski 

Numer wniosku: RPLU.11.02.00-06-0061/20 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne 

Numer i nazwa Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Numer naboru: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie „Pogodna Jesień Życia 

 w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski”, który realizowany jest przez Lidera - Fundację Wspierania i 

Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Osiedle Armii Krajowej 2/17, 61-375 

Poznań, w partnerstwie z Fundacją „Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Osiedle Przy 

Skrzyżowaniu Rzek 1A/6, 61-100 Wągrowiec. Projekt realizowany będzie w okresie: od 01.11.2021r. 

do 31.08.2023 r. na obszarze miasta i gminy Międzyrzec Podlaski.  

2. Regulamin naboru i uczestnictwa w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie 

Międzyrzec Podlaski” podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Lidera. 

3. Biuro projektu mieści się w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 4.  

 

§ 2 

Celem głównym projektu 

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców miasta i gminy Międzyrzec 

Podlaski (dalej MiGMP) do usług opiekuńczych i asystenckich, poprzez utworzenie 18 nowych miejsc 

świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych i asystenckich (opiekunów/ek i AON/AOON i osób 

świadczących usługi specjalistyczne), którzy obejmą wsparciem w ramach projektu 64 osoby 

niesamodzielne oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych w okresie od: 2021-11-01 

do: 2023-08-31 r. 

§ 3 

Zaplanowane zadania projektowe: 

Zadanie 1: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w 

ich miejscu zamieszkania 

Zadanie Wnioskodawcy-Lidera: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej. 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 

 

Wnioskodawca utworzy 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w lokalnej społeczności na 

terenie miasta i gminy Międzyrzec, obejmując stałym wsparciem jego 40 mieszkańców. Usługi 

realizowane będą wg wymagań Regulaminu konkursu, Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, Załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu: Wymagania 

dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 11.2 – 

województwo lubelskie. oraz w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności: 

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

b) opiekę higieniczną, 

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, 

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych będzie określony indywidualnie  

w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą niesamodzielną, osobą świadczącą usługi 

opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze.  

Usługi podstawowe wykonywać będzie 12 opiekunek/opiekunów. Zadanie zlecone. 

Tryb świadczenia usług i pracy opiekunów: 

a) Podstawowym trybem świadczenia usług są usługi opiekuńcze świadczone w dni powszednie. 

Usługi te wykonuje opiekun wg otrzymanego harmonogramu, dla jednego lub kilku podopiecznych. 

b) Usługi opiekuńcze świadczone w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy. 

Wnioskodawca zrealizuje 27.000 godzin usług opiekuńczych w dni powszednie, 4.500 godzin w 

dni wolne.  

 

Zadanie 2: Świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w ich 

miejscu zamieszkania 

Zadanie Partnera, odpowiada: Fundacja „Więcej z Życia” 

Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami lub ON nieletnie za zgodą opiekuna 

prawnego. Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w 

wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i 

edukacyjnego. 

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa ON będą 

określone w kontrakcie trójstronnym. W/w usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany, 

uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby ON. ON objęte 
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wsparciem będą musiały przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub ON nieletnie – orzeczenie 

lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Wsparcie w Zadaniu 2 obok usług asystenckich będzie też mogło obejmować typowe usługi 

opiekuńcze o charakterze towarzyszącym (lecz nie będzie ich zastępować). Wymogi dot. standardów 

świadczenia usług opiekuńczych oraz kompetencji opiekunów jak w Zadaniu 1. 

Partner Fundacja „Więcej z Życia” utworzy 4 miejsca świadczenia usług asystenckich w lokalnej 

społeczności na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski, obejmując stałym wsparciem ich 14 

osób niepełnosprawnych. 

W ramach projektu przewiduje się realizację 6.000 godzin usług asystenckich/opiekuńczych w dni 

powszednie, 1.000 godzin w weekendy i dni świąteczne. Realizacja usług planowana od stycznia 

2022 r. do końca projektu. W Zad. 1 i 2 przewidujemy zlecenie usług podmiotom dysponującym 

osobami o wymaganych kwalifikacjach, w tym PES (preferencja naboru). 

Wszystkie usługi w projekcie będą realizowane zgodnie z wymogami świadczenia w lokalnej 

społeczności, to jest w sposób:  

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);  

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich 

dotyczą;  

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do 

mieszkania razem;  

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi 

potrzebami mieszkańców. 

 

Zadanie 3: Usługi wspierające pracę opiekunek/asystentów i osoby potrzebujące wsparcia.  

Zadanie Wnioskodawcy-Lidera: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Zadanie obejmuje realizację etapów od 1 do 3. 

Etap 1. Etap 1. Wsparcie merytoryczne opiekunek/AON i dodatkowe wsparcie osób 

niesamodzielnych. Zadanie wykonywać będzie pracownik specjalistyczny o profilu 

medycznym/socjalnym (ok. 120 godz. mies.) w Centrum Usług Środowiskowych. 

Etap 2. Zakup usług wspierających usługi opiekuńcze. 

W okresie realizacji projektu pracownicy specjalistyczni określą potrzeby i zlecą np. wypożyczenia 

sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego 

samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia 

oraz zapewnią naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.  

Etap 3. Specjalistyczne usług opiekuńcze. Pracownik specjalistyczny odpowiada za diagnozowanie 

potrzeb i zlecenie 1.500 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wg wymogów określonych w 
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Rozp. MPiPS z dnia 22.09.2005 r. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą 

realizowane w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. Zakres specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodny ze standardem zawartym w pkt 3 załącznika nr 

10. W/w usługi wykonają osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym wg wymagań 

określonych w w/w standardzie i Rozporządzeniu. Utworzenie i utrzymanie trwałości minimum 2 

miejsc świadczenia usług specjalistycznych.  

 

Zadanie 4: Wsparcie opiekunów faktycznych.  

Zadanie Wnioskodawcy-Lidera: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej, obejmuje 

realizację etapów od 1 do 4: 

Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia. 

Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 

grupy 10 osób, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

Wynajem sali wyposażonej w sprzęt do pielęgnacji, fantomy itp. Szkolenie i doradztwo prowadzić 

będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni. 

Etap 2.Poradnictwo dla opiekunów faktycznych. 

Zapewnimy 30 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. w tym 20 opiekunom osób objętych 

stałym wsparciem w Zadaniu 1 i 2, poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających 

poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, 

rehabilitanci, przeciętnie po 4 godziny i prawnicy po przeciętnie 3 godziny wsparcia na każdego 

opiekuna faktycznego.  

Etap 3. Wsparcie opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej. 

Usługi w postaci krótkookresowego (przeciętnie 15 dni) całodobowego pobytu, których celem 

jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w zastępstwie za opiekunów faktycznych. 

Wsparciem tego etapu objętych będzie 15 osób niesamodzielnych, spośród 64 osób objętych 

wsparciem w projekcie.  

Etap 4. Finansowanie usługi opiekuńczej dla 10 podopiecznych opiekunów faktycznych. 

Udostępnimy 10 opiekunom faktycznym sfinansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia im 

funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego, w tym m.in. w szkoleniach  

i doradztwie w niniejszym zadaniu. Usługi opiekuńcze realizowane będą wg zasad opisanych w 

Zadaniach 1-2. Przewidujemy wsparcie w wysokości przeciętnie 50 godzin usług 

opiekuńczych/asystenckich dla 10 osób potrzebujących wsparcia (w tym 4 osoby niepełnosprawne), 

którymi na co dzień zajmują się opiekunowie faktyczni. Wsparcie okresowe w łącznym wymiarze 500 

godzin.  
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§ 4 

Uczestnicy projektu 

 
1.  Wsparcie w projekcie kierowane jest do 94 osób (w tym 70 kobiet), zamieszkujących w rozumieniu 

KC na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim w województwie lubelskim, 

więc na terenie gmin o wskaźniku korzystania z pomocy społecznej wyższym od średniej 

wojewódzkiej. Projekt jest skierowany do dwóch grup: osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym z uwagi na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020 oraz do osób z ich 

otoczenia (opiekunów faktycznych). W zakresie usług opiekuńczych będzie to 50 osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (34K), które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz wymagających korzystania ze stałej lub 

długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich. Z powyższej grupy 10 osób stanowią podopieczni 

opiekunów faktycznych (w tym 4 ON). 

Głównie z racji wieku i niesamodzielności będą to osoby nieaktywne zawodowo. Przewidujemy udział 

w projekcie 14 osób wymagających wsparcia, posiadających równocześnie orzeczenie o 

niepełnosprawności (8 K) objętych usługami asystenckimi i w miarę potrzeb również usługami 

opiekuńczymi. Łącznie zakładamy wsparcie opiekuńcze/asystenckie dla 18 osób niepełnosprawnych. 

Na grupę docelową składa się również 30 opiekunów faktycznych (w tym 28K). Z terenów wiejskich 

gminy Międzyrzec Podlaski będziemy chcieli zrekrutować 24 uczestników. Z obszarów objętych 

rewitalizacją zakładamy pozyskanie 20 % uczestników. Inne cechy społeczno-zawodowe nie są istotne 

dla oferowanego wsparcia w projekcie. 

§ 5 

Szczegółowe zasady kwalifikacji osób niesamodzielnych do objęcia wsparciem 

1. Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób 

wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o 

którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. Od powyższych osób nie będziemy 

pobierać odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze. 

2. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne osoby niż 

wskazane powyżej, przy czym kryteria rekrutacji takich osób określone zostały poniżej w regulaminie 

rekrutacji. Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia na podstawie Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia 

spośród wniosków mających największą liczbę punktów preferencyjnych, oraz w miarę wolnych 
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miejsc, po zapewnieniu wsparcia osobom przyjmowanym w pierwszej kolejności. Osoby takie będą 

zobowiązane do wnoszenia częściowej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze. 

3.  Regulamin rekrutacji:  

1) Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do osób spełniających 

kryterium pierwszeństwa, a mianowicie do: 

- osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),  

o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień ogłoszenia 

aktualizacji niniejszego regulaminu jest to kwota 1164,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej 

lub 900,00 zł netto na osobę w rodzinie.  W dalszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia zostaną 

inne osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na podstawie listy 

rekomendowanych wniosków. 

2) Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne osoby niż 

wskazane w powyżej, przy czym kryteria rekrutacji takich osób określimy w regulaminie 

rekrutacji. Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia na podstawie listy rekomendowanych 

wniosków, oraz w miarę wolnych miejsc, po zapewnieniu wsparcia osobom preferowanym. 

Osoby takie będą zobowiązane do wnoszenia częściowej odpłatności za usługi asystenckie 

lub opiekuńcze wg progresywnego taryfikatora dochodowego. 

W tej fazie naboru będziemy preferować następujących uczestników do projektu, według 

poniższego kryterium rekrutacji do projektu: 

a) os. z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego – 15 pkt, 

b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego – dwie przesłanki – 5 pkt, 

więcej przesłanek – 8 pkt, 

c) osoby o umiarkowanym - 5 pkt i znacznym stopniu niepełnosprawności – 8 pkt. 

d) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 5 pkt, 

e) osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego – 5 pkt,, 

f) osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020 – 2 pkt, 

g) pozostałe osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: osoby mieszkające 

samotnie – 6 pkt, osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności – 3 pkt, osoby zamieszkałe na 

obszarach rewitalizowanych w ramach LPR (Lokalny Program Rewitalizacji) – 4 pkt. 

Natomiast jedynym kryterium rekrutacji dla opiekunów osób faktycznych będzie kolejność zgłoszeń.  
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§ 6 

Proces rekrutacji 

1. Usługi opiekuńcze, asystenckie i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób 

niesamodzielnych. 

2.  Nabór osób niesamodzielnych do udziału w projekcie zaplanowany jest w sposób ciągły do końca 

realizacji projektu.    

Procedura czynności przyznawania usług opiekuńczych/asystenckich dla osób niesamodzielnych  

w miejscu zamieszkania oraz uczestnictwa w projekcie, obejmuje: 

 złożenie Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w mieście i 

gminie Międzyrzec Podlaski”. Rekrutację prowadzić będzie personel Wnioskodawcy, który 

będzie przyjmował formularze zgłoszeniowe (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną, na 

formularzu elektronicznym) oraz oceniał formalne spełnienie kwalifikowalności kandydata do 

objęcia wsparciem. Wnioski spełniające wymogi formalne będą przekazywane pracownikowi 

specjalistycznemu, celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji 

rodzinnej, zdrowotnej i materialnej, oraz wskazania zakresu wymaganego wsparcia. 

Pracownik specjalistyczny oceni w skali punktowej potrzebę i warunki udzielonego wsparcia. 

Przewidujemy nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług, spośród wniosków 

mających największą liczbę punktów rekrutacyjnych i preferencyjnych. Nie przewidujemy 

osobnego trybu naboru osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność nie będzie 

samodzielnym kryterium naboru. Podstawową cechą Grupy Docelowej jest niesamodzielność, 

a poziom niepełnosprawności będzie jedynie bardziej ułatwiał nabór do projektu. 

 Rekrutację prowadzić będzie Koordynator merytoryczny, który będzie przyjmował składane w 

CUŚ formularze zgłoszeniowe (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną, na formularzu 

elektronicznym) oraz oceniał formalne spełnienie kwalifikowalności kandydata do objęcia 

wsparciem (osoby wymienione w załączniku nr 1 do Wytycznych. Standard 2 p. 1 i Standard 

1p.1). Wnioski spełniające wymogi formalne będą przekazywane pracownikowi 

specjalistycznemu; 

 drugi etap to wywiad środowiskowy - analiza sytuacji rodzinnej, zdrowotnej  

i materialnej celem wskazania osób oraz zakresu wymaganego wsparcia. W toku wywiadu 

środowiskowego pracownik specjalistyczny określa stopień niesamodzielności oraz dokonuje 

analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. Ocenia on potrzebę i warunki udzielonego 

wsparcia i rekomenduje do udziału w projekcie. W dokumencie wywiadu środowiskowego 

ustala w szczególności wysokość przeciętnych dochodów na osobę (na podstawie 

przedłożonych dokumentów potwierdzających stan rodzinny i wysokość dochodów), ew. 
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niepełnosprawność i jej stopień i rodzaj (na podstawie przedłożonego orzeczenia  

o niepełnosprawności), oraz ewentualne spełnianie kryterium wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (na 

podstawie przedłożonego zaświadczenia z OPS o przyczynach objęcia wsparciem pomocy 

społecznej). 

 Pracownik specjalistyczny zaproponuje też liczbę godzin usług opiekuńczych oraz określa 

wysokość częściowej odpłatności za usługi.  

 Beneficjent sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach usług 

opiekuńczych, asystenckich i specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoby spełniające 

kryterium pierwszeństwa będą objęte usługą w pierwszej kolejności, będą stanowić 

podstawową listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby 

niesamodzielne będą obejmowane usługą według listy rankingowej sporządzanej na 

podstawie punktów uzyskanych z formularza zgłoszeniowego. Osoby zakwalifikowane do 

udziału w projekcie podpiszą dokumenty niezbędne do rozpoczęcia usług w ramach projektu 

„Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski”. Przed podpisaniem umowy o 

świadczenie usług uczestnik zobowiązany zostanie do dostarczenia dokumentów 

potwierdzających status określony podczas rekrutacji (zaświadczenia/ oświadczenia, kopia 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności itp.).  

 

3. Wsparcie opiekunów faktycznych.   

Nabór opiekunów faktycznych zostanie ogłoszony na stronie Lidera projektu tj. 

www.fundacjawires.pl/pogodna-jesien-zycia-w-miescie-i-gminie-miedzyrzec-podlaski. 

 Procedura rekrutacji opiekunów faktycznych obejmować będzie: 

 złożenie formularza zgłoszeniowego przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie  

 przyjęcie formularza i jego ocena formalna 

 podpisanie oświadczenia uczestnika projektu i zakresu danych w projekcie „Pogodna Jesień 

Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski” przez osoby zakwalifikowane. 

 W ramach projektu opiekunowie faktyczni objęci będą w ramach Zadania 4: Wsparcie opiekunów 

faktycznych: 

Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia. 

Etap 2.Poradnictwo dla opiekunów faktycznych. 

Etap 3. Wsparcie opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej. 

Etap 4. Finansowanie usługi opiekuńczej dla 10 podopiecznych opiekunów faktycznych. 
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§ 7 

Szczegółowe zasady rozliczeń za świadczone usługi  

- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w projekcie 

1.Wkład własny do projektu – częściową odpłatność za usługi, wniosą osoby niesamodzielne 

otrzymujące usługi opiekuńcze, asystenckie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne niż osoby  

z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego 

kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego 

regulaminu jest to kwota 1164,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 900,00 zł netto na 

osobę w rodzinie).  

1) W ramach Zadania 1  i Zadania 4 pobierana jest częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą 

oraz w ramach Zadania 3 częściowa odpłatność za specjalistyczną usługę opiekuńczą – 

według cennika usług opiekuńczych – Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2) W ramach Zadania 2 częściowa odpłatność za usługę asystencką - pobierana jest według 

cennika stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Opłaty z tytułu częściowej odpłatności stanowią wkład własny w projekcie i ich wartość nie 

może przekroczyć założonego w projekcie wkładu własnego.  

 

 

§ 8 

Prawa i obowiązki 

1.   Osoba uzyskuje status uczestnika projektu z dniem podpisania umowy, kontraktu trójstronnego, 

oświadczenia uczestnika w projekcie i zakresu danych osobowych. Dokumenty te określają warunki  

i formy wsparcia w projekcie. 

2. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty 

pierwszym wsparciem. 

3.   Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach 

wsparcia zawartych w umowie. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia 

ostatniej formy wsparcia. 

4.   Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

 udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków 

sprawozdawczych. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem 

kandydatury do udziału w projekcie. 

 uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego form wsparcia i udziału w nich; 
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 niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć 

wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących; 

 przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

5.    Każdy uczestnik ma prawo do: 

 udziału w zaplanowanych formach wsparcia; 

 zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie, 

 otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć – jeśli zostały 

przewidziane dla danej formy wsparcia; 

 otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu, opinii ze wsparcia 

otrzymanego w ramach projektu – jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 

wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków 

umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze 

strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.                                    

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik 

Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.              

4.   Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy  

o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.                          

5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 


