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 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 

 W PROJEKCIE „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku” 

Nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0146/20 

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  

2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne 

 

§1 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.:„Centrum                       

Aktywności Społecznej w Świdniku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest przez Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą 

Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik, zwanymi dalej 

Organizatorami, w okresie od 01.02.2021 r. do 31.08.2023 r. 

3. Projekt „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku”, zwany dalej Projektem, realizowany  

jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Zarządzającą, czyli Urzędem  

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  

Społecznego. 

5. Biuro projektu znajduje się w Lublinie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 pok. 118, 21-040 

Świdnik. 

6. Obszar wsparcia: Świdnik (gmina miejska) w województwie lubelskim. 

 

§2 

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

1. Celem głównym jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych  

dla 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych  

i/lub niepełnosprawnych zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie gminy miejskiej Świdnik  

w woj. lubelskim mających służyć zaspokojeniu potrzeb tych os. wynikających  

z niesamodzielności, m.in. poprzez usługi opiekuńcze, asystenckie, wsparcie w ramach Klubu  

Seniora, zwiększenie wiedzy 10 opiekunów faktycznych (6K/4M) z zakresu opieki  

nad podopiecznymi oraz umożliwienie opiekunom korzystania w wypożyczalni sprzętu  

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, w okresie od 01.02.2021 r. do 31.08.2023 r. 

2. W ramach projektu zapewnione zostanie następujące wsparcie: 
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a) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla min. 30 osób (w tym 18  

kobiet)  niesamodzielnych. Wsparcie  przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby  

lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana: 

a. Osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  

społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych  

uprawnień, zasobów i możliwości; 

b. Osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni  

nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości; 

c. Osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić  

odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Usługi opiekuńcze odbędą się w łącznym wymiarze 14 400 h przez 30 miesięcy.  

Wsparcie będzie realizowane w terminie od 03.2021 r. do 08.2023 r.  W ramach wsparcia  

Uczestnikom/- czkom Projektu zostaną zapewnione: 

• Opiekunowie oraz artykuły higieniczno- sanitarne, 

• Opaski życia wraz z wykupieniem abonamentu. 

 

b) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla min. 10 

osób (w tym 6 kobiet) niesamodzielnych w terminie od  03.2021 r. do 08.2023 r.  

Dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych przewiduje się następujące wsparcie: 

• Specjalistyczne pielęgniarskie: w łącznym wymiarze 1 200 h; 30 miesięcy dla min. 10 UP  

(w tym 6 kobiet) 

• Rehabilitacyjne: w łącznym wymiarze 1 200 h; 30 miesięcy dla min. 10 UP (w tym 6 kobiet) 

• Psychologiczne: w łącznym wymiarze 600 h; 30 miesięcy dla min. 10 UP (w tym 6 kobiet) 

• Zakupienie opasek życia wraz z wykupieniem abonamentu. 

 

c) Świadczenie usług asystenckich w miejscu zamieszkania dla min. 10 osób  

z niepełnosprawnościami (w tym 6 kobiet), w okresie od 03.2021 r. do 08.2023 r.  

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień 

niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne  potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  

Usługi będą świadczone w łącznym wymiarze 3 000 h przez 30 miesięcy. 

W ramach wsparcia Uczestnikom/- czkom Projektu zostaną zapewnione: 

• Asystenci osoby z niepełnosprawnością; 

• Wsparcie integracyjno- kulturalne. 

 

d) Świadczenie usług wspierających opiekunów faktycznych dla 10 osób w okresie od 05.2021 r.  

do 08.2023 r. po uruchomieniu klubu seniora.   

Wsparcie obejmować będzie: 

• Szkolenia dla grupy 10 opiekunów faktycznych w wymiarze łącznym 48h 

w  następujących tematach: metody pielęgnacyjne, opieka nad osobą niesamodzielną,  

sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym  

na deficyty pamięci; 

• Wsparcie psychologa dla 10 opiekunów faktycznych,  średnio 5 h/ opiekuna, w łącznym 

wymiarze 50 h, mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów  
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w rozwiązywaniu problemów psychologicznych m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności 

radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem; 

• Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego  

 

e) Klub Seniora dla min. 20 osób, usytuowany na terenie gminy miejskiej Świdnik. Wsparciem 

Klubu Seniora zostaną objęte osoby niesamodzielne w wieku poprodukcyjnym1. W Klubie Seniora 

organizowane będą w okresie od 05.2021 r. do 08.2023 r. w łącznej ilości godzin następujące  

formy wsparcia: 

• Gimnastyka – 448 h; 

• Zajęcia kreatywne (gry planszowe) – 448 h; 

• Zajęcia wokalne – 224 h; 

• Radość uczenia się (przy wykorzystaniu. m.in. materiałów Montessori) – 224 h; 

•   Warsztaty zdrowego stylu życia – 448 h; 

• Rękodzieło -224 h; 

• Gimnastyka pamięci – 112 h; 

• Zajęcia taneczne – 224 h; 

• Warsztaty psychologiczne – psycholog – 224 h; 

• Spotkania tematyczne zwiększające aktywność i uczestnictwo osób starszych w życiu  

społecznym 1 120 h; 

• Nordic walking – 112 h; 

• Warsztaty prawne – 56 h; 

• Udział w wydarzeniach kulturalnych – średnio 1x/m-c dla 20  

 

§3 

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/- CZEK 

 

1. Rekrutacja Uczestników/czek do projektu prowadzona będzie w okresie od 01.02.2021 r.  

do 31.05.2021 r. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona w trybie ciągłym oraz w trybie  

uzupełniającym w przypadku rezygnacji Uczestnika/czki Projektu, zmiany jego sytuacji  

zdrowotnej  i/lub społeczno - ekonomicznej, skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy UP,  

śmierci Uczestnika/czki), na obszarze gm. miejskiej Świdnik, zgodnie z polityką równych szans  

i niedyskryminacji oraz zasadą równości płci, przy uwzględnieniu potrzeb osób  

z niepełnosprawnością. 

2. Rekrutację Uczestników/- czek projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. Możliwe  

jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty oraz podczas  

indywidualnego spotkania z członkiem zespołu projektu. Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą 

dostępne w formie elektronicznej (.pdf) na podstronie internetowej projektu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń  

do projektu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Kandydatów/-ek  

na Uczestnika/-czkę projektu spełniających kryteria udziału w Projekcie. 

 
1 Oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do projektu i otrzymania pierwszej formy wsparcia ukończyła w przypadku kobiet 60 rok  życia, w przypadku 
mężczyzn 65 rok życia.  
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4. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów  

do Biura Projektu. Dokumenty złożone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po jej zakończeniu  

nie będą rozpatrywane. 

5. Grupę docelową stanowi 80 osób w tym: 

a) 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym2 (42 kobiety i 28  

mężczyzn) zamieszkujących3 na terenie Gminy miejskiej Świdnik w tym m.in. osoby  

starsze, osoby z niepełnosprawnościami4 (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby  

potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu5 (o ile mieszczą się w katalogu osób 

wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia  

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata  

2014-2020) oraz 

b) 10 opiekunów faktycznych6 ww. osób (6 kobiet i 4 mężczyzn), których udział  

jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  

społecznym. 

6. Formularz zgłoszeniowy oraz wymagane zaświadczenia powinny być wypełnione komputerowo 

lub odręcznie (czytelnie), w języku polskim, wydrukowane, czytelnie podpisane imieniem  

i nazwiskiem w wyznaczonym miejscu. 

7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, 

logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. W dokumentach rekrutacyjnych należy 

wypełnić wszystkie wymagane pola, które dotyczą Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu  

W polach, które nie dotyczą Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu należy wpisać  

„nie dotyczy”. 

8. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 

a) formularz zgłoszeniowy: 

• Załącznik 1a - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 
2  Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące 
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej; 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji  
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457, z późn. zm.); 
f) osoby z niepełnosprawnością –osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020lub 
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020; 
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu  
na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 
h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
k) osoby korzystające z PO PŻ; 
3 W rozumieniu KC: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. 
4 Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem  
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 
5 Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki  
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 
6  Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym. 
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• Załącznik 1b - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH 

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (w przypadku 

osób z niepełnosprawnościami) 

c) zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie 

Pracy) 

d) Zaświadczenie z ZUS (w przypadku osób biernych zawodowo) 

e) Zaświadczenie o dochodach i/lub inny dokument określający dochód na osobę samotnie 

gospodarującą/osobę w rodzinie lub rodzinę (w przypadku osób, których dochód nie przekracza 

150% właściwego kryterium dochodowego) 

f) Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualnymi informacjami o zaleconym przez 

lekarza rodzaju pielęgnacji (w przypadku osób ubiegających się o przyznanie: usług opiekuńczych  

lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub usług asystenckich) 

g) Oświadczenie o niesamodzielności ze względu na podeszły wiek (w przypadku osób ubiegających  

się o wsparcie w Klubie Seniora) 

h) Zaświadczenie z OPS lub innego urzędu potwierdzający korzystanie z PO PŻ (w przypadku osób 

korzystających z PO PŻ) 

i) Oświadczenie opiekuna faktycznego (w przypadku opiekunów ubiegających się o udział  

w projekcie) 

j) Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie (jeśli dotyczy) 

 

9. W formularzu rekrutacyjnym Uczestnicy/- czki Projektu wskazują wybór wnioskowanego wsparcia 

(można wybrać tylko jedną formę wsparcia): 

a) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania; 

b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania; 

c) Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania; 

d) Usługi wspierające opiekunów faktycznych; 

e) Klub seniora. 

10. Weryfikacji kryteriów dokona specjalnie powołana Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą: 

kierownik projektu, asystent kierownika projektu, pracownik ds. rekrutacji i promocji. 

11. Weryfikacja zgłoszeń prowadzona będzie w 2 etapach: 

a) Etap 1 – Ocena formalna – dokumenty zgłoszeniowe zostaną ocenione pod względem  

kompletności i spełnienia kryteriów uczestnictwa w projekcie. Pierwszeństwo na liście  

rankingowej będą miały osoby spełniające kryterium dochodowe. W przypadku  

niewyczerpania miejsc, przyjmowane będą osoby na podstawie punktacji premiującej.  

b) Etap 2 – Przeprowadzenie wywiadu pogłębionego przez Pracownika ds. rekrutacji i promocji 

z każdym Kandydatem na Uczestnika Projektu, który został zakwalifikowany do etapu 2.  

Celem wywiadu jest weryfikacja indywidualnych potrzeb i zasadności przyznania  

konkretnych świadczeń.  

12. Kryteria premiujące i przydzielona im punktacja: 

a) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego w rozumieniu Wytycznych  

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania  

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 – 5 pkt., 
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b) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 pkt., 

c) Osoby z niepełnosprawnością sprężoną7 oraz osoby z zaburzeniami  

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją 

Chorób i Problemów Zdrowotnych) – 5 pkt., 

d) Osoby  których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego,  

o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę  

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) – 5 pkt., 

e) Osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. 

o ochronie zdrowia psychicznego – 5 pkt., 

f) Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  

2014 – 2020 – 5 pkt., przy czym udział w projekcie nie będzie powielał działań,  

które otrzymałem/łam lub otrzymuje ja i/lub moja rodzina z PO PŻ w ramach działań  

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

g) Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu  

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 – 5 pkt. 

 

13. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu, w Urzędzie Gminy Świdnik  

oraz na podstronie internetowej: www.albert.lublin.pl/projekty oraz na stronie Urzędu Miasta 

Świdnik.  

14. W oparciu o decyzję komisji rekrutacyjnej powstanie lista Uczestników/- czek i lista rezerwowa,  

ze wskazaniem wnioskowanego wsparcia. Zostaną one zakwalifikowane do projektu w przypadku 

rezygnacji osób z listy podstawowej. 

15. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 

Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status jaki zadeklarowano  

w dokumentach podczas prowadzenia rekrutacji podstawowej. 

16. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie powiadomiona telefonicznie/ mailowo 

oraz przez listę osób umieszczoną na podstronie www. Wraz z numerem ewidencyjnym wpływu 

dokumentów rekrutacyjnych w terminie 2 dni roboczych od sporządzenia protokołu. 

17. Osoba zakwalifikowana  do projektu podpisze umowę trójstronną mającą charakter planu działania 

dostosowaną do konkretnych potrzeb i ograniczeń, określającą rodzaj udzielanego wsparcia,  

wymiar godzin, harmonogram i miejsce świadczenia usług. Zakres wsparcie będzie mógł podlegać 

modyfikacjom w trakcie realizacji. 

18. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisze Deklarację uczestnictwa, w której zobowiąże  

się do  przekazania w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  informacji  

dotyczących  sytuacji po opuszczeniu projektu oraz oświadczeń Uczestnika o zgodzie na  

przetwarzanie danych osobowych przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia. 

19. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

20. Osoba chętna do udziału w Projekcie zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem 

faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny. 

 

 

 
7 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną– osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności; 

http://www.albert.lublin.pl/projekty
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§4 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/- CZKI PROJEKTU 

 

1. Uczestnik/- czka ma prawo do: 

a) Udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

b) Zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio Kierownikowi Projektu, 

c) Oceny realizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia, 

d) Otrzymania narzędzi i materiałów oraz innych pomocy niezbędnych do prawidłowej  

realzacji zajęć i warsztatów. 

2. Uczestnik/- czka zobowiązany jest do: 

a) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, warsztatach i spotkaniach, 

b) Odpowiedniego  zachowania  zgodnie  z  normami  społecznymi  i  zasadami  przyjętymi   

w Projekcie, 

c) Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności/karcie usług 

opiekuńczych/ karcie usług asystenckich, 

d) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

e) Informowania o planowanej nieobecności w terminie 2 dni poprzedzających nieobecność, 

f) Informowania pracowników Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych,  

             kontaktowych, teleadresowych. 

3. Uczestnik/-czka/ opiekun prawny Uczestnika/- czki zobowiązuje się do udziału w badaniach  

ewaluacyjnych  po zakończeniu udziału w Projekcie oraz do udzielenia informacji na temat   

swojej sytuacji po opuszczeniu projektu  do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

§5 

 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/-czka zobowiązuje się dostarczyć 

informacje o tym fakcie pisemnie z podaniem przyczyny rezygnacji, w najwcześniejszym  

możliwym terminie, jednak nie później niż 7 dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skreślenia Uczestnika/-czki z listy Uczestników/-czek  

Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz nieusprawiedliwionego 

zawieszenia korzystania z usług asystenckich/ opiekuńczych/ wsparcia w ramach klubu seniora/ 

wsparcia dla opiekunów faktycznych powyżej 7 dni. 

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

ze środków publicznych, chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim i hospitalizację. 
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§6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. Uczestnik/-czka zobowiązany  

jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia  

dodatkowych postanowień. 

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

Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownika Projektu. 

5. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 lipca 2021 r. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1a - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

Załącznik nr 1b - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH 

Załącznik nr 2 - ZAŚWIADCZENIE O NIESAMODZIELNOŚCI (w przypadku osób ubiegających  

się o usługi opiekuńcze/specjalistyczne usługi opiekuńcze/usługi asystenckie) 

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O NIESAMODZIELNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PODESZŁY WIEK  

(w przypadku osób ubiegających się o wsparcie w Klubie Seniora) 

Załącznik nr 4 - ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO  

W PROJEKCIE 

Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE OPIEKUNA FAKTYCZNEGO (w przypadku opiekunów faktycznych 

ubiegających się o udział w projekcie) 

 

 

 


