
Regulamin projektu
 

 „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” nr RPPK.08.03.00-18-0052/17
realizowanego  w  ramach  osi  VIII  Integracja  społeczna,  działania  8.3
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

§ 1 Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

Projekcie  – należy przez to rozumieć Projekt „Złota jesień – każdy z nas
będzie seniorem” nr RPPK.08.03.00-18-0052/17.  
Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w projekcie.
Beneficjencie  –  należy  przez  to  rozumieć  Gminę  Głogów  Małopolski  z
siedzibą ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski.
Partnerze –  należy  przez  to  rozumieć  Gminę  Krasne  z  siedzibą  36-007
Krasne 121 oraz Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego z siedzibą
przy ul. Krakowskiej 1, 39-300 Mielec
Osobie  niesamodzielnej  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  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.  Fakty  bycia  osobą
niesamodzielną potwierdza zaświadczenie lekarskie.
Osobie powyżej 60-go roku życia – należy przez to rozumieć osobę, która
w  momencie  przystąpienia  do  projektu  ukończyła  60  lat.  Weryfikacja
następuje na podstawie oświadczenia Uczestnika oraz numeru PESEL.
Osobie  zamieszkałej  w  gminie  Głogów  Małopolski –  należy  przez  to
rozumieć  osobę,  która  zamieszkuje  na  terenie  gminy  Głogów  Małopolski
zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Fakt ten potwierdza oświadczenie złożone
przez Uczestnika w formularzu rekrutacyjnym.
Osobie zamieszkałej w gminie Krasne – należy przez to rozumieć osobę,
która zamieszkuje na terenie gminy Krasne zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Fakt  ten  potwierdza  oświadczenie  złożone przez Uczestnika  w formularzu
rekrutacyjnym.
Osobie  niepełnosprawnej –  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  jest
osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób



niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  127,  poz.  721  z  późniejszymi
zmianami) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
o  z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z
2016  r.,  poz.  546).  Potwierdzeniem  bycia  osoba  niepełnosprawna  jest
złożenie  orzeczenia  o  niepełnosprawności  wydanego  przez  odpowiedni
organ.
Osobie  lub  rodzinie  zagrożonej  ubóstwem  lub  wykluczeniem
społecznym  – na potrzeby niniejszego projektu  należy  przez to  rozumieć
min. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą
z dnia  12.03.2004  o  pomocy  społecznej),  osoby  zagrożone wykluczeniem
społecznym (zgodnie z ustawą z 13.06.2003 roku o zatrudnieniu socjalnym),
osoby  niepełnosprawne,  osoby,  dla  których  ustalono  III  profil  pomocy
(zgodnie z ustawą z 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku  pracy),  osoby  niesamodzielne,  osoby  bezdomne  lub  dotknięte
wykluczeniem  z  dostępu  do  mieszkań  (zgodnie  z  wytycznymi  w  zakresie
monitorowania  postępu  rzeczowego  realizacji  programów operacyjnych  na
lata 2014-2020), osoby korzystające z PO PŻ. Kryteria weryfikowane będą na
podstawie min. zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, oświadczenia
Uczestnika,  zaświadczenia  z  PUP,  orzeczenia  o  niepełnosprawności,
zaświadczenia lekarskiego.
Osobie  doświadczającej  wielokrotnego  wykluczenia  społecznego –
osoba, która spełnia więcej niż jedną przesłankę wykluczenia społecznego.
Weryfikacja  na  podstawie  oświadczeń/zaświadczeń  potwierdzających
spełnienie kryteriów.
Osobie korzystającej z PO PŻ – osoba skierowana przez ośrodek pomocy
społecznej lub na indywidualny wniosek (w przypadku osób bezdomnych) do
korzystania  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata  2016-
2020  w  formie  paczek  żywnościowych  lub  posiłków.  Potwierdzenie
korzystania  weryfikowane  jest  na  podstawie  oświadczenia  Uczestnika  lub
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.
Kryteriach  udzielania  pomocy  społecznej -  na  potrzeby  niniejszego
projektu należy przez to rozumieć min. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność,  długotrwałą  lub  ciężką  chorobę,  przemoc  w  rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzeniu  gospodarstwa  domowego,
alkoholizm i narkomanię, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.
Kryterium  dochodowym –  należy  przez  to  rozumieć  dochód  (sumę
miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie formularza
rekrutacyjnego  pomniejszoną  o  miesięczne  obciążenia  podatkiem



dochodowym  od  osób  fizycznych,  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i
społeczne  oraz  kwotę  alimentów  świadczonych  na  rzecz  innych  osób)
wynoszący:  dla  osoby samotnie  gospodarującej  –  701,00  zł,  dla  osoby  w
rodzinie - w wysokości 528,00 zł. Na potrzeby niniejszego projektu określono
uzyskania  dodatkowych  punktów  dla  osób  z  dochodem  poniżej  150%
kryterium dochodowego tj. dla osoby samotnie gospodarującej – do 1051,50
zł  lub dla osoby w rodzinie  – do 792,00 zł.  Projekt  przewiduje  częściową
odpłatność  dla  Uczestników,  których  dochód  przekracza  150%  kryterium
dochodowego. Weryfikacja kryterium następuje na podstawie oświadczenia
Uczestnika.

§ 2 Informacje ogólne

1. Przedmiotem  niniejszego  regulaminu  jest  określenie  zasad  i  warunków
kwalifikacji  i  udziału  w  projekcie   „Złota  jesień  –  każdy  z  nas  będzie
seniorem” nr RPPK.08.03.00-18-0052/17

2. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Gminą Głogów Małopolski  - Liderem oraz
Gminą  Krasne  i  Podkarpacką  Fundacją  Rozwoju  Regionalnego  –
Partnerami.

3. Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. – 29.02.2020r.

§ 3 Uczestnicy 

1.  Projekt  skierowany  jest  do  150  osób  (80  osób  z  gminy  Głogów
Małopolski  i  70  osób  z  gminy  Krasne),  spełniających  łącznie  kryteria
formalne z § 3, punkt 1, podpunkt a, b i c:

a. niesamodzielnych, 
b. powyżej 60-go roku życia
c.  zamieszkałych na terenie gminy Głogów Małopolski i terenie gminy

Krasne
2.  Dodatkowe punkty zostaną przyznane osobom spełniającym kryteria
dodatkowe:

a. Zagrożonym  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,
doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego  - 2 punkty 

b. Niepełnosprawnym intelektualnie (symbol 01-U lub równoważny) -   4
punkty

c. Z  zaburzeniami  psychicznymi  (symbol  02-P  lub  równoważny)  –  4
punkty



d. Ze  znacznym stopniem niepełnosprawności  (lub  równoważnym)  –  3
punkty

e. Z  niepełnosprawnością  sprzężoną  (więcej  niż  jeden  symbol
niepełnosprawności na orzeczeniu) – 3 punkty

f. Z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (symbol 12-C na orzeczeniu
lub równoważny) – 3 punkty

g. Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym) – 2
punkty

h. Które nie przekraczają 150% kryterium dochodowego – 2 punkty
i. Zagrożonym  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym  w  związku  z

rewitalizacją obszarów zdegradowanych – 2 punkty
j. Z lekkim stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym) – 1 punkt 
k. Korzystającym z PO PŻ – 1 punkt

3.  Rekrutacja będzie prowadzona od 01.01.2018
 

§ 4 Formy wsparcia

1.  Uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia: 
1) Dzienny dom pomocy – 30 osób w gminie Głogów Małopolski i 20 osób w

gminie Krasne: 
a. Pobyt w dni robocze 8 godzin dziennie
b. 2 posiłki dziennie – śniadanie i obiad (dwudaniowy)
c. Dowóz  samochodem  przystosowanym  do  potrzeb  osób

niepełnosprawnych (dla osób, które nie maja możliwości dojazdu
ani dowozu przez rodzinę – opinia pracownika socjalnego)

d. Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne
e. Usługi usprawniające i wspomagające
f. Terapia indywidualna
g. Zajęcia o charakterze rozwojowym, edukacyjnym, rekreacyjnym i

kompensującym osobom samotnym brak kontaktów rodzinnych
h. Udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach

2) Usługi opiekuńcze – 7 osób w gminie Głogów Małopolski i 20 osób w
gminie Krasne: 

a. 4  godziny  dziennie  -  odbywające  się  w  miejscu  zamieszkania
Uczestnika  i  w  najbliższym  otoczeniu  (na  podstawie  diagnozy
pracownika socjalnego)

b. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w tym min.
pomoc  w  czynnościach  życia  codziennego,  w  miarę  potrzeby



pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, sprzątaniu itp. w
zależności od potrzeb

c. Organizację czasu wolnego
d. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia
e. Pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń

zdrowotnych
f. Opieka higieniczna
g. Pielęgnacja zalecona przez lekarza
h. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem

3) Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  –  22  osoby  z  gminy  Głogów
Małopolski i 20 osób z gminy Krasne

a. 2  godziny  dziennie  -  odbywające  się  w  miejscu  zamieszkania
Uczestnika  i  w  najbliższym  otoczeniu  (na  podstawie  diagnozy
pracownika socjalnego)

b. Usługi  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  wynikających  z
rodzaju  schorzenia  lub  niepełnosprawności,  świadczone  przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

c. Pielęgnacja  jako  wspieranie  procesu  leczenia  w  tym:  pomoc  w
dostępie  do  świadczeń  zdrowotnych,  uzgadnianie  i  pilnowanie
terminów wizyt lekarskich, pomoc w zakupie lub zamawianiu leków,
pilnowanie  przyjmowania  leków,  pomoc w dotarciu  do  placówek
służby zdrowia

d. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w tym min. 
pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby 
pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, sprzątaniu itp. w 
zależności od potrzeb

e. Pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń 
zdrowotnych

f. Opieka higieniczna
g. Pielęgnacja zalecona przez lekarza
h. Rehabilitacja  fizyczna  i  usprawnienie  zaburzonych  funkcji

organizmu  w  zakresie  nieobjętym  świadczeniami  ze  środków
publicznych

4) Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 21 osób z gminy Głogów Małopolski i 10
osób z gminy Krasne:

a. 2  godziny  dziennie  -  odbywające  się  w  miejscu  zamieszkania
Uczestnika  i  w  najbliższym  otoczeniu  (na  podstawie  diagnozy
pracownika socjalnego)



b. Świadczone  przez  osoby  blisko  zamieszkujące  (sąsiedzkich
opiekunów)

c. Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i domowych np.
zakup  podstawowych  artykułów,  przygotowanie  i  podawanie
posiłków,  wykonywanie  prac  porządkowych,  pranie  bielizny  i
odzieży, pomoc w uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, urzędów

5) Teleopieka – 69 osób spośród korzystających z usług wymienionych w §
4, punkty 2) i 3) (29 osób z gminy Głogów Małopolski i 40 osób z gminy
Krasne)

a. Całodobowa  opieka  z  wykorzystaniem  technik  informacyjno-
komunikacyjnych

b. Przekazanie  opasek  monitorujących  podstawowe  parametry
życiowe Uczestnika

c. Możliwość przekazania informacji alarmowej do konkretnej osoby
d. Zainstalowanie  centrali  sterującej  skonfigurowanej  z  opaskami

„życia”, czujnikami dymu i czadu

§ 5 Rekrutacja 

1. W  ramach  projektu  przeprowadzone  będzie  rekrutacja  dla  osób
spełniających kryteria udziału z § 3, punkt 1, podpunkt a, b i c: 

2. Zgłoszenia  przyjmowane  będą  w  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy
Społecznej  w Głogowie Małopolskim,  ul.  Fabryczna 17,  36-060 Głogów
Małopolski od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 oraz w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  Krasne 121, 36-007 Krasne od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w wyżej wymienionych miejscach
oraz  w  biurze  Partnera  przy  ul.  Sienkiewicza  1,  39-300  Mielec  oraz  na
stronie internetowej: www.  glogow.domseniora.net.pl   

4. Etapy rekrutacji:
a.  Przyjmowanie  w  biurze  projektu  formularzy  rekrutacyjnych  wraz  z

załącznikami  potwierdzającymi  spełnianie  poszczególnych  kryteriów
zgodnie z zapisami  § 1 i § 3.

b.  Ocena  formalna  -  weryfikacja  kandydatur  dokonana  przez
koordynatora projektu: spełnienie kryteriów formalnych określonych w
regulaminie  i  poprawności  złożonych  dokumentów.  W  przypadku
stwierdzonych  braków  kandydat  na  Uczestnika  ma  3  dni  na
uzupełnienie  braków.  Ocena  formalna:  TAK  -  spełnia/  NIE  -  nie
spełnia.

http://www.nil.kolbuszowa.pl/


c. Przyznanie  punktów  za  kryteria  dodatkowe  określone  w  §  3  i
stworzenie  listy  rankingowej  przeprowadzone  zostanie  przez
koordynatora  projektu.  Maksymalnie  łącznie  można  uzyskać  25
punktów.  W  przypadku  gdy  na  ostatnim  miejscu  listy  rankingowej
znajdą się osoby z taka samą liczba punktów o przyjęciu do projektu
decyduje kolejność zgłoszeń.

d.  Przygotowanie  przez pracowników socjalnych  wywiadów na temat
preferowanych form wsparcia dla poszczególnych Uczestników.

e.  Powiadomienie  kandydatów  o  wynikach  rekrutacji  listownie,
telefonicznie lub osobiście. 

f. Przygotowanie i podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz
oświadczenia  o  niekorzystaniu  z  usługi  opieki  dziennej  przed
rozpoczęciem udziału w projekcie. 

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestników

1.  Uczestnik zobowiązuje się do:
a. Udziału w procesie rekrutacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu

oraz dostarczenie kompletu dokumentów.
b. Podpisanie  wypełnionego  formularza  rekrutacyjnego,  zgody  na

przetwarzanie  danych  osobowych  w  ramach  projektu,  deklaracji
uczestnictwa  w  projekcie  i  umowy  uczestnictwa  w  projekcie.  W
przypadku  osób  ubezwłasnowolnionych  dokumenty  podpisuje  opiekun
(przedstawiciel ustawowy) na podstawie odpowiedniego upoważnienia.

c.  Udziału  we  wszystkich  formach  zajęć  i  wsparcia  przewidzianych  w
projekcie oraz zgodnie z preferencjami i potrzebami określonymi przez
pracownika socjalnego i postanowienia umowy uczestnictwa w projekcie.

d. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych na początku i końcu realizacji projektu
oraz  dokumentów  sprawozdawczych  zgodnie  z  wytycznymi  instytucji
zarządzającej.

e. Bieżącego  informowania  Beneficjenta  o  wszystkich  zdarzeniach
mogących zakłócić dalszy udział Uczestnika w projekcie. 

2.  Każdy Uczestnik,  który zostanie zakwalifikowany do projektu będzie
uczestniczył w projekcie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
oraz  odpowiednich  przepisach  prawa  dotyczących  form  wsparcia
określonych w § 4.



§ 7 Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez
Beneficjenta projektu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu projektu należy do Beneficjenta w
oparciu  o  wniosek  o  dofinansowanie  projektu,  oraz  Regionalny  Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r. 

Załączniki :

Formularz rekrutacyjny 
Oświadczenia Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 


	Oświadczenia Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

