
 

„RAZEM NA BYTOMSKIEJ” 
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,  
Działanie  9.2.5 Rozwój usług społecznych 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 
„Razem na Bytomskiej” 

 
współfinansowanym przez Unię Europejską  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 
Realizowanym dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 
dla poddziałania: 9.2.5 Rozwój usług społecznych 

 
WND-RPSL.09.02.05-24-05G4/18 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Razem na Bytomskiej”. 
2. Projekt realizowany jest przez Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

chorych i ich rodzin pod nazwą „Razem” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji 
Pozarządowych MOST, Spółdzielnią Socjalną Forum oraz Miastem Zabrze. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022, w celu podtrzymania i wzmocnienia samodzielności 
100 osób 60+, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Zabrze i okolice poprzez zapewnienie 
systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek i realizację następujących form wsparcia: 
- Dzienny Dom Pobytu 
- pomocy sąsiedzkiej 
- czynności wspomagających wzajemną wewnątrzpokoleniową pomoc w postaci wolontariatu. 
Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu dokonywany 
będzie w partnerstwie, poza decyzjami, które z mocy przepisów prawa i wytycznych umowy o dofinansowanie 
projektu pozostają w gestii lidera tj. Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin pod nazwą „Razem”. 
 

4. Ilekroć w regulaminie mowa o: 
 
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt.: „Razem na Bytomskiej”, realizowany zgodnie  

ze Standardami SOS - Skoordynowanej Opieki Senioralnej, stanowiącymi załącznik nr 10 do Regulaminu 

konkursu nr PSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17 w ramach RPO WSL 2014-2020. 
2. Liderze - należy przez to rozumieć Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin pod nazwą „Razem”, ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze. 
3. Partnerze – oznacza to organizację/instytucję realizującą projekt wspólnie z Liderem. Projekt „Zabrzański 

Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora” jest realizowany przez Lidera i trzech Partnerów: 
Partner nr 1: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych ”MOST”, ul. Mikołaja Kopernika 26, 
40-046 Katowice;  Partner nr 2: Spółdzielnia Socjalna Forum, ul. Wolności 350A, 41-800 Zabrze; Partner 
nr 3 - Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze. 

4. Kandydacie - należy przez to rozumieć osoby niesamodzielne 60+ obu płci, w tym osoby  
z niepełnosprawnością, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie m.in. poprzez formularz rekrutacyjny 
– który zatwierdza komisja rekrutacyjna, w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI). 

5. Uczestniku Projektu - należy przez to rozumieć osoby niesamodzielne ze względu na wiek: 100 osób 
60+, zamieszkujących Zabrze i okolice, z czego: 

 
- 50 osób niesamodzielnych (NS-60+), które są nieaktywne zawodowo i wymagają opieki lub wsparcia 
Dziennego Domu Pobytu w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej  
z podstawowych czynności dnia codziennego. 
 
- 50 osób niesamodzielnych (NS-60+), które są nieaktywne zawodowo i wymagają przygotowania do 
świadczenia  wolontariatu wewnątrzpokoleniowego (10 os.) lub korzystania z sąsiedzkiej pomocy (40 os.)  
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w celu umożliwienia aktywizacji (monitorowanej przez Zespół Interdyscyplinarny) zmniejszającej 
niesamodzielność. 
 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 odbiorcami wsparcia są osoby niesamodzielne ze względu na wiek (60+), 
 w tym w szczególności: 
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia 
społ.; 
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z ON sprzężoną oraz os. z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym os. z ON intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 
- osoby korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia w ramach projektu dla tych osób nie będzie 
powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała/otrzymuje z PO PŻ. 
 
6. Dziennym Domu Pobytu (DDP) – oznacza placówkę na ul. Bytomska 24, Zabrze Biskupice, gdzie 
świadczone są usługi dostosowane do potrzeb 30 seniorów uczestniczących w tym samym czasie w DDP. 
Usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu 8.00-16.00 (poniedziałek – piątek), spełniają Standardy Opieki 
Skoordynowanej,  obejmują m.in. wsparcie: 

 

- socjalne, w tym posiłek, wypoczynek 

- edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, 

- rehabilitacyjne 

- rozwoju osobistego - coaching. 

Zasady pobytu w DDP określa Regulamin Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu „Razem na Bytomskiej”, 

zatwierdzony przez Zespół Interdyscyplinarny. 

 

 

7. Wolontariacie senioralnym – należy przez to rozumieć Wolontariat senioralny zgodny ze Standardami 

Opieki Skoordynowanej, obejmuje cykl spotkań (min, 1x mc) dla grupy min. 10 osób uczestniczących  

w projekcie w formie wykładów, warsztatów, studium przypadku oraz praktyki zawodowej pozwalające zdobyć 

i pogłębić wiedzę w zakresie świadczenia wolontariatu dla osób 60+, niesamodzielnych, w tym ON. 
 

8. Senioralnej pomocy sąsiedzkiej (usługach sąsiedzkich) – oznacza to wsparcie zgodne ze Standardami 

Opieki Skoordynowanej, realizowane przez 10UP przygotowanych w ramach projektu do świadczenia 

wolontariatu senioralnego, którym zostanie objętych nie mniej niż.40 niesamodzielnych os. 60+, w tym ON. 

Usługi sąsiedzkie będą obejmować pomoc i wsparcie osoby starszej, samotnej, niesamodzielnej  

w podstawowych czynnościach dnia codziennego, m.in. takich jak: - bezpośrednia pomoc w miejscu 

zamieszkania związana z praniem, porządkowaniem, wspólna lektura; - realizacja działań pomocowych poza 

domem osób starszych takich jak: wizyta u lekarza, poczta, sprawy urzędowe, spacery, odwiedziny w szpitalu, 

pomoc przy robieniu zakupów; - informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy 

pogorszeniu się stanu zdrowia. Usługi sąsiedzkie będą (zakres, czas trwania) dostosowane do indywidualnych 

potrzeb osób wspieranych. Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, 

nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wspieranych 

Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług będzie zaakceptowany przez osoby wspierane. Zakres 

wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy pomocy sąsiedzkiej zostaną określone w kontrakcie 

trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą 

sąsiedzkie usługi (10 UP) i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi. Usługi odbywają się zgodnie  

z opracowanym na wstępie indywidualnym zakresem usług społecznych, są ewidencjonowane w dzienniku 

usług. 

 

9. Zespole Interdyscyplinarnym (ZI) -  powołanym w projekcie „Razem na Bytomskiej” – należy przez 

to rozumieć organ zarządzający modelem opieki skoordynowanej realizowanym w projekcie. prace ZI 

realizowane będą przez cały okres projektu, (min. 2 x mc przez pierwsze 6mcy trwania projektu, następnie 1 x 

mc). W skład ZI wchodzą 4 osoby (lekarz, specjalista pomocy społecznej, specjalista ds. realizacji IPD oraz 

superwizor). Do zadań członków ZI należy m.in.: 
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- diagnozowanie stopnia niesamodzielności Uczestników Projektu (UP), w celu opracowania/zmiany zakresu 
usług społecznych; 
- weryfikacja potrzeb każdego z UP (kondycja fizyczna, sytuacja rodzinna, materialna, mieszkaniowa, 
otoczenie, dostęp do świadczeń pomocy społecznej, stopień uczestnictwa w życiu społecznym) dokonana 
przed objęciem danego UP pierwszym wsparciem; 
- ustalenie formy i metody wsparcia danego UP; 
- zaopiniowanie indywidualnego zakresu usług społecznych (IZUS) przygotowanego dla danego uczestnika; 
- zaopiniowanie opracowanego indywidualnego planu działania (IPD) dla UP niesamodzielnych objętych 
wsparciem projektu, w przypadku, gdy okres świadczenia usługi przekroczy 3 mce; 
- monitorowanie sytuacji UP poprzez ocenę podejmowanych działań w projekcie na podstawie realizacji IZUS, 
IPD, analizy dziennika czynności usług sąsiedzkich, działań Dziennego Domu Pobytu (DDP); 
- ewaluacja IZUS, min. 1 x 6mcy lub co najmniej 1 raz - w przypadku świadczenia usług w okresie krótszym  
niż 6mcy dla danego UP 
- współpraca z kadrą projektu, w tym kadrą DDP, prowadzącym zajęcia aktywizujące dla wolontariuszy,  

z koordynatorem. 
 

10. koordynatorze projektu - należy przez to rozumieć osobę z kadry projektu, która odpowiada  

za prawidłową merytorycznie realizację projektu. 

 

§ 2 
Założenia projektu 

 
1. Celem projektu jest podtrzymanie i wzmocnienie samodzielności 100 osób 60+, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
zamieszkujących Zabrze i okolice poprzez zapewnienie systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych ze względu  
na wiek poprzez realizację następujących form wsparcia: 

- Dzienny Dom Pobytu 
- usługi pomocy sąsiedzkiej 
- czynności wspomagające wzajemną wewnątrzpokoleniową pomoc w postaci wolontariatu. 
 

2. Działania promocyjne prowadzone będą poprzez: 
a) akcję informacyjno-promocyjną: materiały promocyjne będą dystrybuowane przez cały okres projektu, głównie  

w miejscach związanych z obszarem tematycznym działalności Lidera/Partnerów, na str. www Lidera/Partnerów, 
facebooku, biurze projektu. 

b) umieszczenie bieżących informacji o projekcie na innych stronach www 
c) dystrybucję materiałów informacyjnych   

 

§ 3 
Zasady rekrutacji Uczestników Projektu (UP) 

1. Rekrutacja prowadzona przez cały okres projektu – formularz rekrutacyjny zatwierdza komisja rekrutacyjna, w ramach 
prac Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI). 

2. Informacja o rekrutacji dostępna będzie m.in.: w organizacjach członkowskich Forum, w MOPR i punktach dzielnicowych, 
innych NGO, UM Zabrze.  

3. Dokumenty rekrutacyjne  dostępne będą m.in. w siedzibie DDP, w Zabrzu, ul. Bytomska 24 
4. Osoby niesamodzielne 60+ będą zgłaszać się do projektu przez działania Lidera, Partnerów - prowadzących kampanię 

informacyjną i rekrutacyjną w zakresie działalności Dziennego Domu Pobytu, usług pomocy sąsiedzkiej, wsparcia 
wolontariatu wewnątrzpokoleniowego dla niesamodzielnych osób 60+. Proces ciągły, potwierdzony zebraniem 
odpowiedniej dokumentacji, w tym orzeczeń o niepełnosprawności. 

5. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie100 niesamodzielnych ze względu na wiek os. 60+, w tym  
os z niepełnosprawnością, w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.  

6. Wsparcie projektowe, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie adresowane będzie w pierwszej kolejności do: 
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a) Osób 60+ jako 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 2004r.o pom. 
społ. (5pkt). 

b) Osób 60+ z orzeczoną niepełnosprawnością, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi 
(1pkt) 

c) Osób 60+ gdy osoby te lub ich rodziny zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczają 
wielokrotnego wykluczenia (1pkt) 

d) Osób 60+ gdy osoby te lub ich rodziny korzystają z PO PŻ (1pkt) 
e) Osób 60+ będących pod realną opieką, przebywająca w gospodarstwie domowym tylko z 1 osobą (1 pkt). 

Punkty liczy się kumulatywnie, max liczba punktów = 9pkt. 
 

7. Rekrutacja UP do projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równości: szans i płci.  
8. Po zakwalifikowaniu Kandydata - niesamodzielnej osoby 60+ do projektu, jako Uczestnik Projektu (UP) zobowiązuje się 

do:  
 

a) złożenia  wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie, wraz ze stosowanymi 
zgodami i oświadczeniami; 

b) złożenie deklaracji zgody przez UP lub jego opiekunów prawnych na uczestnictwo  
w projekcie; 

c) wyrażenia przez UP lub opiekunów prawnych UP zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu; 
d) wyrażenia przez UP lub opiekunów prawnych UP zgody na upublicznienie swojego wizerunku na potrzeby projektu. 

 
9. Na podstawie danych zebranych  w trakcie rekrutacji, Koordynator projektu/Zespół Interdyscyplinarny stworzy listę UP 

projektu. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, będą umieszczeni 

na liście rezerwowej. 

10. Zespół Interdyscyplinarny na podstawie monitorowania przebiegu wsparcia projektowego dla UP może zadecydować  

o zmianie zakresu usług społecznych przewidzianych w ramach projektu lub o zakończeniu wsparcia projektowego dla 

UP – mając na względzie bezpieczeństwo UP oraz przestrzegając założeń i zakresu oferowanych usług dla 

niesamodzielnych osób 60+  w ramach niniejszego projektu. 

 
 

 

§ 4 
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu (UP) 

1. Każdy UP ma prawo: 

a. Skorzystania z usług w ramach projektu – określonych dla danego UP, zgodnie z indywidualnym zakresem 
usług społecznych (IZUS), 

b. zgłaszania swoich uwag i oceny prowadzonych  działań projektowych, 
c. otrzymania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje świadczenia wolontariatu w ramach projektu (10 UP 

w ramach świadczenia usług senioralnej pomocy sąsiedzkiej), 
d. wzięcia czynnego udziału w działaniach promujących projekt. 
 

2. Każdy UP zobowiązany jest do: 
− Złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 
− potwierdzanie swojej obecności na zajęciach w formie złożenia podpisu na liście obecności  

lub w formie prowadzonego dziennika zajęć, 
− współpracy z kadrą projektu w przewidzianych dla niego formach wsparcia  
− współpracy z kadrą wobec opracowania dokumentów systemu skoordynowanej opieki senioralnej, 

służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu (IZUS, IPD). 
 
 

Organizacje realizujące projekt zobowiązują się do: 
− Zapewnienia wysokiej jakości działań podejmowanych w ramach projektu, 
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− informowania o planowanych działaniach w ramach realizacji projektu oraz o ewentualnych zmianach 
w grafiku planowanych zajęć. 

 

§ 5 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. UP ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz 
ewentualnymi zaświadczeniami zostanie złożona przedstawicielowi Lidera/koordynatorowi projektu. 

2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja UP z udziału w projekcie jest dopuszczalna  
w przypadkach uzasadnionych i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie 
rezygnacji. 

3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady UP w zadaniach przewidzianych w projekcie , lider projektu/Zespół 
Interdyscyplinarny przewiduje utworzenie listy rezerwowych kandydatów. 

4. W przypadku rezygnacji UP z udziału w projekcie, jego miejsce zajmuje kandydat z listy rezerwowej. 
5. Lider/Zespół Interdyscyplinarny projektu zastrzega sobie prawo skreślenia UP z listy uczestników projektu  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 
6. Lider/Zespół Interdyscyplinarny projektu na podstawie monitorowania przebiegu wsparcia projektowego dla UP 

może zadecydować o zmianie zakresu usług społecznych przewidzianych w ramach projektu lub o zakończeniu 
wsparcia projektowego dla UP – mając na względzie bezpieczeństwo UP oraz przestrzegając założeń i zakresu 
oferowanych usług dla niesamodzielnych osób 60+  w ramach niniejszego projektu. W przypadku skreślenia UP 
z udziału w projekcie, jego miejsce zajmuje kandydat z listy rezerwowej. 
 

§ 6 
Zasady monitoringu i kontroli 

1. UP podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. UP zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu kadrze projektu, jak również osobom  
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. UP zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu. 
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane  są przez koordynatora projektu w porozumieniu  

z opiekunem projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest bezpośrednio u koordynatora projektu oraz u Lidera projektu. 

 

 


