
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 
„Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora” 

 
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.09.02.05-24-001G/18 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Zabrzański Kompleksowy System Usług 
Społecznych dla Seniora”. 

2. Projekt realizowany jest przez Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin pod nazwą „Razem” w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną 
Forum, Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Miastem Zabrze. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021, w celu podtrzymania i wzmocnienia 
samodzielności 180 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: 
- usług opiekuńczych i asystenckie 
- funkcjonowania klubu seniora 
- 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.: „Zabrzański Kompleksowy System Usług 

Społecznych dla Seniora”. 
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: Spółdzielnia Socjalna Forum, ul. Wolności 350A, 41-800 
Zabrze,  Partner nr 2: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych ”MOST”, ul. 
Mikołaja Kopernika 26, 40-046 Katowice, 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, ujęte w sprawozdaniu komisji rekrutacyjnej. 

5. Uczestniku Projektu - należy przez to rozumieć osoby niesamodzielne ze względu na wiek: 180 
osób 60+, zamieszkujących Zabrze i okolice, z czego: 
 
- 30 osób niesamodzielnych (NS-60+), które są nieaktywne zawodowo i wymagają opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego. 
 
- 150 osób niesamodzielnych, z orzeczoną niepełnosprawnością (ON-60+), w szczególności 
zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, z różnymi dysfunkcjami i 
stopniami niepełnosprawności, które wymagają wsparcia asystenckiego w wykonywaniu 
podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego.  
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 ON-60+, 
w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z 
niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z ON intelektualną 
i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowym.  
 

6. Usłudze opiekuńczej - należy przez to rozumieć usługę opiekuńczą realizowaną w miejscu 
zamieszkania obejmującą wspieranie osób niesamodzielnych 60+ usługami typowo opiekuńczymi 
oraz usługami o charakterze edukacyjnym, doradczym, integracyjnym, informacyjnym, wspierająco-
aktywizującym i integracyjnym. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 
obejmuje w szczególności: 

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem 
produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków 
lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie 
porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i 
ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz  regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące 
prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do 
świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, 
pomoc przy przemieszczaniu się); 

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc  
przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-
pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, 
układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji); 

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego 
zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej 
opieki środowiskowej; 

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie,  
utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług 
oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, 
czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).  

Podmiot realizujący usługi opiekuńcze zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego i 
właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, poprzez właściwe 



 

 

ustalenie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze godzin oraz zleconego wymiaru i zakresu usług, z 
zastrzeżeniem, że ilość godzin wsparcia przypadająca miesięcznie na Klienta jest uzależniona od wymiaru 
etatu, ilości obsługiwanych Klientów przez opiekuna oraz zakresu obowiązków opiekuna, wynikających z 
umowy zatrudnienia (m.in. usługi opiekuńcze, udział w superwizjach, w Zespołach Interdyscyplinarnych, 
spotkania z dyspozytorami) i nie może naruszać treści umowy zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy 
danego opiekuna. Ilość godzin efektywnej pracy danego opiekuna w postaci realizacji usługi opiekuńczej 
jest monitorowana przez dyspozytorów. 

 Usługa opiekuńcza jest świadczona w oparciu o IZUS (Indywidualny Zakres Usług Społecznych) 
w sposób zindywidualizowany, uwzględniający stopień niesamodzielności, wiek oraz indywidualne 
potrzeby osoby niesamodzielnej 60+. Świadczenie usług opiekuńczych podlega indywidualnemu 
dokumentowaniu w formie papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności dziennik czynności 
usług opiekuńczych – zgodny z zatwierdzonym przez Zespół Interdyscyplinarny (ZI) dla danego Klienta – 
IZUS (Indywidualnym Zakresem Usług Społecznych). Dziennik czynności usług opiekuńczych zawiera 
ewidencję wykonania czynności usług asystenckich i prowadzony jest na bieżąco przez opiekunów, 
obejmuje datę, rodzaj wykonywanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby 
dokonującej wpisu.  Świadczenie usług opiekuńczych podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji przez 
Zespół Interdyscyplinarny, zarządzający modelem opieki skoordynowanej dla każdego Klienta.  

 
7. Usłudze asystenckiej realizowanej poprzez projekt „Zabrzański Kompleksowy System Usług 

Społecznych dla Seniora” – należy przez to rozumieć usługę asystencką wykonywaną przez 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) obejmującą wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami 60+ w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, 
niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. 
do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, 
spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 
tłumaczenie na język migowy). Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi 
asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, 
zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i 
podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Dopuszcza się podpisanie kontraktu 
przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala 
na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. Usługa asystencka może 
zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać 
czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego 
wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego. Usługa asystencka jest 
świadczona w oparciu o IZUS (Indywidualny Zakres Usług Społecznych) w sposób 
zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne 
potrzeby osoby z niepełnosprawnością 60+. Usługa asystencka może zakładać elementy usług 
opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Świadczenie usług asystenckich podlega 
indywidualnemu dokumentowaniu w formie papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności 
dziennik czynności usług asystenckich – zgodny z zatwierdzonym przez Zespół Interdyscyplinarny 
(ZI) dla danego Klienta – IZUS (Indywidualnym Zakresem Usług Społecznych). Dziennik czynności 
usług asystenckich zawiera ewidencję wykonania czynności usług asystenckich i prowadzony jest na 
bieżąco przez Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej (AOON), obejmuje datę, rodzaj 
wykonywanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu.  
Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji przez Zespół 
Interdyscyplinarny, zarządzający modelem opieki skoordynowanej dla każdego Klienta.  

 



 

 

 
8. Klubie Seniora realizowanym w ramach projektu „Zabrzański Kompleksowy System Usług 

Społecznych dla Seniora” – należy przez to rozumieć miejsce spotkań przy wykorzystaniu formy pół-
stacjonarnej dla min. 30 osób 60+ niesamodzielnych ze względu na wiek, w tym ON,  w celu 
przeciwdziałania ich osamotnieniu i marginalizacji. Klub Seniora prowadzi zajęcia usprawniające, 
edukacyjne oraz integracyjne, służy uzupełnieniu usług opiekuńczo-asystenckich dla 
niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych uczestników 60+ projektu. 
 

9. Zespole Interdyscyplinarnym -  powołanym w projekcie „Zabrzański Kompleksowy System Usług 
Społecznych dla Seniora” – należy przez to rozumieć organ zarządzający modelem opieki 
skoordynowanej realizowanym w projekcie. prace ZI realizowane będą przez cały okres projektu, min. 
2 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.: 
- 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, ustalenie jaki opiekun/AOON będzie zaangażowany 
w daną usługę; 
- zaopiniowanie indywidualnego zakresu usług społecznych (IZUS) przygotowanego przez 
Opiekuna/AOON dla danego uczestnika; 
- opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) przez Lidera ZI 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 opiekuńczych i asystenckich, działań Klubu Seniora 
- 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 AOON, Opiekunami, animatorami Klubu Seniora, koordynatorem, dyspozytorami. 

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

prawidłową merytorycznie realizację projektu. 
 
 
 
 

§ 2 
Założenia projektu 

 
Celem projektu jest podtrzymanie i wzmocnienie samodzielności 180 osób 60+, w tym osób z niepełnosprawnościami 
zamieszkujących Zabrze i okolice w okresie 01.2019-12.2021,  poprzez zapewnienie systemowego wsparcia dla 
osób niesamodzielnych ze względu na wiek i realizację następujących form wsparcia: 
- usług opiekuńczych i asystenckich 
- funkcjonowania Klubu Seniora 
- czynności wspomagających wzajemną wewnątrzpokoleniową pomoc w postaci wolontariatu, 



 

 

 
1. 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 plakatów, ulotek   

 
2. W trakcie projektu dla Uczestników Projektu przewidziano następujące formy wsparcia: 

 
a) Usługi opiekuńcze dla 30 os. niesamodzielnych, 60+. Usługi opiekuńcze dla Klienta odbywają się 

poprzez zatrudnienie opiekunów (3 i ½ etatu) x 36 mcy. Opiekun świadczy pracę tylko podczas trwania 
usługi, zgodnie z zawartym kontraktem. Każdy ze 30 NS-60+ ma możliwość korzystania z usług 
opiekuńczych przez cały okres realizacji projektu, 7 dni/tydz., z zastrzeżeniem, że ilość godzin wsparcia 
przypadająca miesięcznie na Klienta jest uzależniona od wymiaru etatu, ilości obsługiwanych Klientów 
przez opiekuna oraz zakresu obowiązków opiekuna, wynikających z umowy zatrudnienia (m.in. usługi 
opiekuńcze, udział w superwizjach, w Zespołach Interdyscyplinarnych, spotkania z dyspozytorami) i nie 
może naruszać treści umowy zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy danego opiekuna. Ilość godzin 
efektywnej pracy danego opiekuna w postaci realizacji usługi opiekuńczej jest monitorowana przez 
dyspozytorów. Część kosztów usługi opiekuńczej stanowi wkład własny finansowy w formie opłaty 
wnoszonej przez Klienta lub opiekunów Klienta i stanowi 10% wsparcia = 665,28zł w odniesieniu do 
korzystania ze wsparcia opiekuńczego przez cały okres projektu. W przypadku zakończenia udziału w 
projekcie, przystąpienia do projektu nie w 1 mc jego trwania- koszt będzie naliczany proporcjonalnie w 
odniesieniu do wykorzystanych miesięcy korzystania z usług. Koszt dopłaty uczestnika korzystającego z 
usług w przeliczeniu na 36mcy projektu wynosi 18,48zł/mc. Minimalny czas jednorazowej usługi nie może 
być mniejszy niż 2h. Do czasu jednorazowej usługi opiekuńczej wliczony jest przejazd opiekuna do/od 
miejsca wykonywania czynności opiekuńczych. Maksymalny przejazd opiekuna od/do miejsca 
wykonywania czynności opiekuńczych nie może przekroczyć 1h. 

b) Usługi asystenckie dla 150 ON 60+. Usługi asystenckie wykonywane przez Asystentów Osobistych 
Osoby Niepełnosprawnej (AOON) odbywają się poprzez zatrudnienie asystentów (5 etatów) x 36 mcy. 
Asystent pomaga w czynnościach samoobsługowych tylko podczas trwania usługi, zgodnie z zawartym 
kontraktem. Każdy ze 150 ON, 60+ ma możliwość wykorzystania 96h usługi asystenckiej (max. 8h/dzień). 
AOON nie świadczą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Część kosztów usługi 
asystenckiej stanowi wkład własny finansowy w formie opłaty wnoszonej przez Klienta lub opiekunów 
Klienta i stanowi max. 20% kosztów wsparcia przypadającego na 1 Klienta  =  364,80zł, w odniesieniu do 
korzystania ze wsparcia AOON przez cały okres projektu. W przypadku zakończenia udziału w projekcie, 
przystąpienia do projektu nie w 1 mc jego trwania, niewykorzystania przydzielonych 96h - koszt będzie 
naliczany proporcjonalnie w odniesieniu do wykorzystanych miesięcy/godzin korzystania z usług. Koszt 
dopłaty uczestnika korzystającego z usług w przeliczeniu na 36mcy projektu wynosi 3,80zł/h. Rozliczenia 
opłaty  364,80 zł dokonuje Klient lub osoba z jego otoczenia w pełnej kwocie lub w ratach np. miesięcznych. 
Kwota 364,80 zł odnosi się do możliwości wykorzystania przez Klienta 96h usługi asystenckiej, w 
przypadku wykorzystania mniejszej ilości godzin przez Klienta, kwota jest procentowo pomniejszana z 
gwarancją zwrotu niewykorzystanej części. W przypadku zakończenia udziału lub rezygnacji Klienta ze 
wsparcia Asystenta, przy jednoczesnym niewykorzystaniu 96h usługi asystenckiej, pozostałe godziny z 
pakietu mogą zostać przydzielone innym Uczestnikom Projektu korzystającym z usług AOON jako godziny 
dodatkowe do już wykorzystanej przez nich puli 96h.  Opłata za każdą dodatkową godzinę nie zmienia się 
w stosunku do odpłatności za już wykorzystany pakiet przez Klienta (96h/os=364,80zł) i wynosi 3,80 zł za 
każdą dodatkową godzinę skorzystania z usługi asystenckiej w ramach projektu. Opłata za każdą 



 

 

dodatkową godzinę korzystania z usługi asystenckiej stanowi wkład własny finansowy w projekcie. 
Minimalny czas jednorazowej usługi nie może być mniejszy niż 2h. Do czasu jednorazowej usługi 
asystenckiej wliczony jest przejazd asystenta do/od miejsca wykonywania czynności asystenckich. 
Maksymalny przejazd asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej od/do miejsca wykonywania 
czynności asystenckich nie może przekroczyć 1h. 

 

c) Dyżury dyspozytorów na czas trwania projektu do obsługi opiekuńczej/asystenckiej/Klubu Seniora dla 
180 UP projektu, poprzez zatrudnienie 2 dyspozytorów na 3/4 etatu x 36 mcy. Dyspozytorzy dyżurują 
poprzez biuro obsługi asystenckiej (biuro projektu) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.  

 
d) Klub Seniora dla min. 30 osób 60+ niesamodzielnych ze względu na wiek, w tym ON. Zajęcia w Klubie 

Seniora prowadzone są min. 5h/dzień, min. 2 razy w tygodniu, przy wsparciu 2 animatorów, przez cały 
okres realizacji projektu z zachowaniem trwałości działalności Klubu po okresie realizacji projektu. Klub 
działa od 9:00-14:00 realizując zajęcia tematyczne związane z utrzymaniem kondycji zdrowotnej, edukacją 
kulturalną, komputerową, z dostępem do poradnictwa rodzinno-psychologicznego, prawnego oraz z 
zapewnieniem wspólnie przygotowywanego poczęstunku. Prowadzone zajęcia mają na celu: 

-zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań 
niesamodzielnych osób 60+ w ramach edukacji kulturalnej, informatycznej oraz prozdrowotnej; 
-zwiększenie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnych i traumatycznych sytuacjach, z jakimi uczestnicy 
zmagają się w życiu codziennym poprzez specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, 
rodzinnym i psychologicznym; 
-zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez utworzenie 
grupy samopomocowej, której członkowie (min. 10 osób – członków Klubu Seniora) będą wzajemnie 
się wspierać w trudnościach życia codziennego i zaktywizują się w kierunku wzajemnej, 
wewnątrzpokoleniowej pomocy (wolontariat); 
Zajęcia w KS prowadzone są przy wsparciu min. 2 Opiekunów lub AOON w formie mocno 
zindywidualizowanej dopasowane do stanu zdrowia seniora (psychicznego i fizycznego). 
Świadczenie usług w KS podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji przez Zespół 
Interdyscyplinarny. 

 
3. Modelem skoordynowanej opieki senioralnej realizowanym w projekcie zarządza powołany przez Lidera 

Zespół Interdyscyplinarny. Odpowiada on za diagnozowanie stopnia niesamodzielności Uczestników 
Projektu, w celu opracowania/zmiany zakresu usług społecznych, dokonuje przed objęciem uczestników 
pierwszym wsparciem weryfikacji potrzeb UP, ustala formy i metody wsparcia danego UP, ustala jaki 
opiekun/AOON będzie zaangażowany w daną usługę, opiniuje indywidualne zakresy usług społecznych 
(IZUS) przygotowane przez Opiekuna/AOON dla danego uczestnika, opracowuje indywidualne plany 
działania (IPD) w przypadku, gdy okres świadczenia usługi dla UP przekroczy 3 mce, monitoruje i 
przeprowadza ewaluację sytuacji UP poprzez ocenę podejmowanych działań w projekcie na podstawie 
realizacji IZUS, IPD, analizy dziennika czynności opiekuńczych i asystenckich, działań Klubu Seniora. 
Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z AOON, Opiekunami, animatorami Klubu Seniora, 
koordynatorem, dyspozytorami. 

4. Dokumentacja wynikająca z prowadzonych działań projektowych tworzona będzie na bieżąco przez całą 
kadrę projektu zgodnie z założeniami projektowymi. 

§ 3 
Zasady rekrutacji Uczestników Projektu (UP) 



 

 

1. Rekrutację do projektu UP prowadzić będzie Lider, przy wsparciu Partnera nr 1 
2. Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu. 
3. Informacja o rekrutacji dostępna będzie m.in.: w organizacjach członkowskich Forum, w MOPR i punktach 

dzielnicowych, innych NGO, UM Zabrze.  
4. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania będą na www Lidera/Partnerów oraz papierowo w biurze projektu Lidera 

i Partnerów (formularz rekrutacyjny stanowi zał. Nr1 Regulaminu). 
5. ON będą zgłaszać się do proj. przez działania Lidera, Partnera1, który poprowadzi kampanię informacyjną i 

rekrutacyjną w zakresie usług opiekuńczych/ asystenckich/ prowadzonego Klubu Seniora (nasilona przy 
ewentualnych trudnościach rekrut.). Proces ciągły, potwierdzony zebraniem odpowiedniej dokumentacji, w tym 
orzeczeń o niepełnosprawności. 

6. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie180 niesamodzielnych ze względu na wiek os. 60+, w tym 150 os z 
niepełnosprawnością, w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia 
niepełnosprawności.  

7. Wsparcie projektowe, zgodnie z zapisami regulaminu adresowane będzie w pierwszej kolejności do: 
 

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) Osoba 60+ lub jej rodzina jako zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca 
wielokrotnego wykluczenia (1pkt) 

d) Osoba 60+ lub jej rodzina korzystające z PO PŻ(1pkt) 
e) Osoba 60+ będąca pod realną opieką, przebywająca w gospodarstwie domowym tylko z 1 osobą (1 pkt). 

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

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

 
a) złożenia  wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego deklarację uczestnictwa w projekcie, wraz 

ze stosowanymi zgodami i oświadczeniami; 
b) złożenie deklaracji zgody przez UP lub jego opiekunów prawnych na uczestnictwo  

w projekcie; 
c) wyrażenie przez UP lub opiekunów prawnych UP zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

projektu , 
d) wyrażenie przez UP lub opiekunów prawnych UP zgody na upublicznienie swojego wizerunku na potrzeby 

projektu , 
10. Na podstawie danych zebranych  w trakcie rekrutacji, Zespół rekrutacyjny powołany przez Lidera projektu 

stworzy listę UP projektu. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w 
projekcie, będą umieszczeni na liście rezerwowej. 

 
 

 

§ 4 
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu (UP) 



 

 

− Każdy UP ma prawo: 
− zgłaszania swoich uwag i oceny prowadzonych  działań projektowych 
− skorzystania z 96h usługi AOON (usługi asystenckie) 
− skorzystania z usług opiekuńczych przez cały okres realizacji projektu 
− możliwości zgłoszenia potrzeby wsparcia asystenta/opiekuna poprzez kontakt z dyspozytorem  
− otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych (Klub Seniora) 
− skorzystania z pakietów pielęgnacyjno-opatrunkowych (usługi opiekuńcze)  
− otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w zajęciach Klubu Seniora (30 UP) 
− otrzymania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje świadczenia wolontariatu w ramach 

projektu (10 UP w ramach Klubu Seniora) 
− wzięcia czynnego udziału w działaniach promujących projekt 

− 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, 
− udziału także przy wsparciu opiekunów/AOON w zajęciach Klubu Seniora (30 UP), 
− współpracy z kadrą projektu w przewidzianych dla niego formach wsparcia (usługi 

opiekuńcze/asystenckie AOON) 
− 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, 
− informowania o planowanych działaniach w ramach realizacji Klubu Seniora oraz o 

ewentualnych zmianach w grafiku 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 
przewiduje utworzenie listy rezerwowych kandydatów. 

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

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 
6. W przypadku skreślenia UP z udziału w projekcie, jego miejsce zajmuje kandydat z listy rezerwowej. 

 

§ 6 
Zasady monitoringu i kontroli 



 

 

2. UP podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
3. 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 nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane  są przez Lidera 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. 

 


