
 
 

 

REGULAMIN REKRYTACJI 

uczestników projektu pn. „Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” 

 

§1  

Informacje Ogóle  

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie pn.: „Utworzenie 

placówki dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych”.  

2. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region 

spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie Poddziałania 9.2.3 

Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia 

i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 

niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020.  

3. W ramach projektu powstanie Dzienny Dom Opieki Seniora przy ul. Generała Władysława 

Sikorskiego 51, 34-400 Nowy Targ 

4. Realizacja projektu obejmuje gminę oraz miasto Nowy Targ;  

5. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu. 

 

§2 

Definicje 

1. Beneficjent – N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej z siedzibą w 34-431 Waksmund, ul. 

Nowotarskiej 294; 

2. Placówka – Dzienny Dom Opieki Seniora 

3. Organizator – podmiot udzielający świadczenia w ramach Dzienny Dom Opieki Seniora tj. 

N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej;  

4. Osoba korzystająca ze wsparcia (pacjent) – osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń 

Placówki; pacjent zakwalifikowany do projektu według zasad określonych w Regulaminie;  

5. Opiekun pacjenta – osoba spokrewniona lub niespokrewniona pozostająca w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkująca i gospodarująca lub wskazana przez osobę korzystającą ze 

wsparcia. 

§3 

Cel projektu 

1. Celem niniejszego projektu stworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc dziennej opieki w 

Mieście i Gminie Nowy Targ. 

2. Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępu do organizowania wysokiej jakości opieki 

nad osobą niesamodzielną w jej środowisku i miejscu zamieszkania oraz przebywanie w 

otoczeniu rodziny wraz z uprzednim odciążeniem opiekunów na obszarze o niskim dostępie do 

tych usług.  

3. Wsparcie w ramach Projektu realizowane będzie w szczególności zgodnie z Rekomendacjami 

do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na 

terenie Małopolski oraz regulaminem organizacyjnym Placówki. 



 
§4 

Zakres wsparcia 

W ramach projektu zapewnione zostanie zapewnione następujące wsparcie:  

a) usługi o charakterze opiekuńczym,  

b) prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo,  

c) prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, takich jak np. arteterapia, 

muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, 

terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia, terapia ruchowa  zapewnienie 

dostępu do kultury i rekreacji,  

d) udzielanie porad,  

e) świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,  

f) wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników,  

g) udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych,  

h) zapewnienie posiłków,  

i) organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb.  

Placówka zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni 

świątecznych) w godzinach 8.00-16.00.  

 

§5 

Uczestnicy projektu 

Przesłankami przyznania pomocy w placówce zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób 

starszych jest wiek - oferta placówki jest skierowana do osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, 

w szczególności gdy dotykają ich poniższe problemy:  

• trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności 

psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym 

funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w 

tym:  

- trudności w samodzielnym przygotowywaniu posiłków, zwłaszcza ciepłych, odpowiednio 

skomponowanych pod względem ilościowym i jakościowym,  

- problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę 4 (wynikające z 

obniżonego stanu emocjonalnego, nawyków, niepełnosprawności, trudnych warunków 

mieszkaniowych),  

- bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i ograniczenia związane z 

wykonywaniem zakupów,  

- bezradność w załatwianiu spraw urzędowych i spraw w placówkach służby zdrowia.  

• choroba - pogarszanie się stanu zdrowia mające wpływ na codzienne funkcjonowanie,  

• niepełnosprawność,  

• pogorszenie sytuacji materialnej zwłaszcza wtedy, gdy nie pozwala to na realizację 

podstawowych potrzeb (spadek realnej wartości świadczeń społecznych), co istotnie wpływa 

na poczucie bezpieczeństwa,  

• poczucie osamotnienia związane z utratą osób bliskich lub wynikające z rozluźnienia więzi 

rodzinnych, patologii życia rodzinnego, konfliktów, oddalenia w przestrzeni geograficznej lub 

społecznej,  

• występowanie innych niekorzystnych stanów emocjonalnych (frustracja, depresja, brak 

poczucia przydatności społecznej, brak poczucia perspektyw, lęk przed przyszłością) 

wynikające z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, mieszkaniowej, 

zdrowotnej,  



 
• trudności w organizacji czasu wolnego wynikające z braku umiejętności w tym zakresie lub 

braku możliwości jego wykorzystania według upodobań,  

• wycofywanie się ze spraw innych ludzi i ograniczenie różnych życiowych planów co do własnej 

osoby,  

• problemy w relacjach z rodziną, trudności rodziny w opiece nad uczestnikiem.  

 

Co do zasady, uczestnik placówki nie może być osobą całkowicie niesamodzielną, czyli niemogącą 

korzystać z usług usprawniająco - aktywizujących placówki np. osobą leżącą, bez kontaktu, bez 

kontaktu logicznego itp. Uczestnikiem może być natomiast osoba wymagająca pomocy w 

czynnościach samoobsługowych i samopielęgnacyjnych, tj. podczas korzystania z toalety, 

spożywania posiłków, poruszania się.  

 

§ 6 

Kryteria rekrutacji 

1. Uczestnikami projektu mogą być pacjenci, którzy spełniają wymagania, o których mowa w par. 

5 i którzy złożą wymagane dokumentu określone w par. 6 pkt 3, zostaną zakwalifikowani do 

udziału w projekcie oraz podpiszą umowę wsparcia;  

2. Wzory wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Beneficjenta oraz w 

biurze projektu N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej pod adresem 34-431 Waksmund, ul. 

Nowotarska 294; 

3. Wykaz wymaganych dokumentów:  

a) formularz zgłoszeniowy,  

b) zaświadczenie lekarskie, zawierające co najmniej:  

 określenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia pacjenta, niezbędnych 

w przypadku konieczności podjęcia działań terapeutycznych i opiekuńczych 

przez personel ośrodka, bądź udzielenia informacji służbom medycznym w 

sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika,  

 określenie dopuszczalnych form usprawniania ruchowego uczestnika, bądź 

ograniczeń w tym zakresie. 

4. Kandydat na Uczestnika Projektu musi odbyć rozmowę rozpoznająca sytuację osoby starszej i 

jej rodziny przeprowadzona przez np.:  

 pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się, jeżeli placówka 

funkcjonuje w ramach systemu pomocy społecznej,  

 pracownika socjalnego zatrudnionego w placówce,  

 innego pracownika merytorycznego placówki,  

 oraz psychologa.  

Rozmowa jest przeprowadzana w celu przyznania prawa pobytu uczestnika w placówce. Po 

rozmowie powinien powstać raport określający co najmniej sytuację rodzinną, mieszkaniową, 

zdrowotną (w tym funkcjonalny stan zdrowia – w jakim zakresie osoba jest samodzielna, a w 

jakim obszarze wymaga pomocy innych) i ekonomiczną osoby ubiegającej się oraz zawierać 

odpowiedź na wniosek w postaci przyznania prawa pobytu wraz z zakresem usług w placówce. 

§7 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w naborze ciągłym;  



 
2. Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Organizatora tj. N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii 

Rodzinnej; 

3. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w par. 6 pkt. 3 należy składać w wersji papierowej 

w biurze projektu pod adresem 34-431 Waksmund, ul. Nowotarskiej 294 celu zarejestrowania 

w kolejce oczekujących. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową z 

dopiskiem „Rekrutacja Dzienny Dom Opieki Seniora”) oraz drogą mailową na adres 

kontakt@zlotywiekpodhale.pl; 

4. Terminem złożenia dokumentów i ich rejestracji w kolejce oczekujących jest data ich wpływu;  

5. Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu są:  

a) Kryterium formalne: 

 Osoba powyżej 60 roku życia 

 Zamieszanie na terenie miasta/gminy Nowy Targ 

 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia 

lub niepełnosprawność, wymaganie opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

 Złożenie kompletu wypełnionych dokumentów (weryfikacja przez pracownika 

Placówki),  

c) Kryteria dodatkowe: 

 K.D.1 preferencje otrzymują osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z poniższych przesłanek – 10pkt 

 K.D.2 preferencje otrzymują osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, - 15 pkt 

 K.D.3 preferencje otrzymują osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby 

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 15 pkt 

 K.D.4 preferencje otrzymują 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 - w przypadku usług asystenckich i opiekuńczych – 

25 pkt 

 K.D.5 preferencje otrzymują osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014- 2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, 

które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, 

o których mowa w PO PŻ) – 10 pkt 

 K.D.6 preferencje otrzymują osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w 

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 – 10 pkt 

 K.D.7 preferencje otrzymują osoby niesamodzielne, których opiekunowie pracują na 

pełen etat – 10 pkt. 

6. Do Placówki będą przyjmowane wyłącznie osoby spełniające kryteria formalne. Lista 

rankingowa zostanie ustalona w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w kryteriach 

dodatkowych. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

7. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty źródłowe 

które będą potwierdzały spełnienie przez kandydata kryteriów dodatkowych zwiększą jego szanse 

na udział w Projekcie. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie 
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kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w zaświadczeniu - nie 

uwzględnia się danego kryterium 
8. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji;  

9. O przyjęciu do projektu Uczestnicy projektu zostaną poinformowani drogą 

telefoniczną/mailową/pocztą tradycyjną na numer telefonu/mail/adres wskazany w 

formularzu zgłoszeniowym;  

10. Uczestnicy projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostali przyjęci do pobytu w Placówce 

zostaną umieszczeni na liście rezerwowej; 

§8 

Zasady uczestnictwa 

1. Za korzystanie ze świadczeń Placówki Uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów. Projekt 

współfinansowany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014–2020; 

2. Organizator wymaga od uczestników Projektu punktualności, obecności, aktywnego 

uczestnictwa w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego 

zachowania zgodnie z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w Placówce 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 14 dni powoduje wykreślenie z listy uczestników 

projektu.  

4. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się m.in. wyjazd na turnus rehabilitacyjny 

finansowany ze środków publicznych, chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim i 

hospitalizację. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o planowanej nieobecności w 

terminie do 2 dni poprzedzających nieobecność.  

5. Uczestnik/Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do udziału w badaniach ankietowych, 

wywiadach przeprowadzanych przez pracowników Placówce (w okresie 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie). 

6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do korzystania ze świadczeń w ramach projektu w sposób 

ciągły pod rygorem skreślenia z listy uczestników.  

7. Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych 

osobowych, kontaktowych czy teleadresowych. 

8. W celu oceny skuteczności działań podejmowanych w projekcie, uczestnicy są zobowiązani do 

udziału w systemie monitoringu i ewaluacja 

9. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu 

osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu. 

§ 9  

Zasady rezygnacji ze wsparcia 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik 

zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby Placówki w najwcześniejszym możliwym 

terminie, jednak nie później niż siedem dni przed ich rozpoczęciem zajęciach.  

2. W przypadku rezygnacji z zajęć Projektu w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz nieusprawiedliwionej 

nieobecności trwającej powyżej 14 dni. 

§10 



 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r;  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator 

projektu „Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych”, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki 

długoterminowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020;  

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 

 

Michał Szczepaniak 

 

 

Załączniki do Regulaminu  

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,  

 


