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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  20/2021  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Krasnymstawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa 11 Włączenie społecznie, Działanie 11.2  Usługi społeczne i zdrowotne 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa                                    

w Projekcie.  

2.  Celem Projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 40 

osób zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw, w tym: 

 30 osób starszych ( 60+), które zakończyły aktywność zawodową 

 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwagi na stan 

zdrowia/niepełnosprawność w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

3. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 

2023 r. na terenie miasta Krasnystaw.  

§ 2 

Definicje użyte w niniejszym regulaminie 

1. Projekt – Projekt pt. Krasnostawski Aktywny Senior współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 

Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne – Umowa o dofinansowanie projektu 

nr 176/RPLU.11.02.00-06-0109/20-00 z dnia 16.04.2021 r.   

2. Partnerzy:  

 Wiodący – Miasto Krasnystaw/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                 

w Krasnymstawie.  

 Biuro Projektu - siedziba MOPS w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9.  

 Partner  – Fundacja WINDA 

 Biuro Partnera – 22- 300 Krasnystaw ul. Okrzei 4/5 

3. Kandydatka/Kandydat - osoba, która złożyła Formularz Zgłoszeniowy wraz                          

z wymaganymi załącznikami i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 

4. Uczestniczka/Uczestnik - osoba, która została zakwalifikowana do udziału w 

Projekcie (po spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisała oświadczenie 

uczestnika Projektu.  

5.  Formularz Zgłoszeniowy – dokument (wraz z wymaganymi załącznikami) składany 

w procesie rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, 

którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

6.  Strona internetowa:  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie: 

http://www.mopskrasnystaw.pl/  

7. Grupa docelowa - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne oraz osoby z ich otoczenia.  

8. Dzienny pobyt w Klubie – klub będzie dostępny 5 dni w tygodniu od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w przypadku zajęć popołudniowych, bądź 

weekendowych, dopuszcza się dłuższe funkcjonowanie klubu, bądź zmianę 

godzin jego funkcjonowania (popołudniami).  
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§ 3 

 
W Projekcie mogą uczestniczyć:  

 

1. Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie  

a) osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy 

zamieszkująca na terenie miasta Krasnystaw,  

b) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

c) osoba wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

d) osoba w wieku 60 lat i powyżej, która zakończyła aktywność zawodową, 

e) osoba w wieku 40 lat i powyżej, nie mogąca wykonać co najmniej 1 czynności 

dnia codziennego. 

 

2. Preferujące punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:  

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 

3 pkt 15 Wytycznych 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, 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu 

zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych), 

d) osoby, 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, 

e) osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

f) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 – zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie 

będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje 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 włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020. 

h) osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym                          

z obszarów objętych programem rewitalizacji. 

 

Osoba spełniająca kryterium preferujące otrzyma dodatkowe 2 punkty za spełnione 

Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach są sumowane. Do projektu 

zakwalifikowane będą osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. 

 

 

3. Dodatkowe kryterium: W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby 

punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń.  
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4. Przewiduje się udział w Projekcie 40 osób potrzebujących wsparcia                              

w codziennym funkcjonowaniu, mieszkańców Krasnegostawu.  

5. Kandydaci do udziału w projekcie powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia 

następujące dokumenty: 

 kompletnie wypełniony i czytelnie podpisany Formularz Zgłoszeniowy, 

 wypełnioną Deklarację udziału w Projekcie, 

  zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wymagane kryteria. 

6. Dokumenty rekrutacyjne można składać za pomocą pocztą tradycyjną                   

lub osobiście w Biurze projektu 

7.  Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Biurach Beneficjenta i Partnera                  

oraz na stronach internetowych Beneficjenta i Partnera. 

8.  Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30                       

do 15.30. 

9. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo, bądź ustnie               

o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 

10. Udział w projekcie (z wyłączeniem usług opiekuńczych  jest bezpłatny.                        

W przypadku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

odpłatność zostanie ustalona w decyzji dotyczącej przyznania usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z Rady 

Miasta Krasnystaw. 

 

 

§ 4 

Etapy realizacji Projektu - ścieżka udziału w projekcie  

 

1. Etapy rekrutacji w projekcie:  

 I. Etap: Przygotowanie rekrutacji 

  a) opracowanie dokumentów rekrutacyjnych, formularzy rekrutacyjnych, 

oświadczeń, deklaracji  

 b) przygotowanie projekt materiałów promocyjno-informacyjnych. 

  

 II. Etap: Realizacja rekrutacji  

 a) umieszczenie na stronach www oraz w siedzibie Beneficjenta  oraz Partnera 

informacji dotyczących rekrutacji,  

 b) przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych.  

  

 III. Etap: Weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych kandydatów do uczestnictwa w 

projekcie  

a) powołanie komisji rekrutacyjnej,  

 b) weryfikacja formularzy rekrutacyjnych zgodnie z kryterium rekrutacyjnym  

 a) utworzenie listy kwalifikacyjnej oraz listy rezerwowej,  

 b) opublikowanie wyników na stronach www,  

 c) powiadomienie uczestników rekrutacji o wynikach rekrutacji.  

  

IV. Etap: Zakończenie procesu rekrutacji  
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2. Utworzenie Punku Wsparcia Seniora wraz z Klubem Seniora na terenie Miasta 

Krasnystaw poprzez: 

a) Utworzenie i  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Punktu  w trakcie 

trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu zachowanie trwałości w okresie 3 lat 

od daty zakończenia Projektu. 

b)  Zakup środków wyposażenia i materiałów na potrzeby Punkt. 

c)  Zatrudnienie personelu Projektu odpowiedzialnego za prowadzenie Punktu                

oraz Klubu Seniora. 

d) Ustalenie regulaminów  i harmonogramów Punktu/Klubu. 

e) Realizacja wsparcia w ramach Punktu/Klubu. 

f) Monitoring i kontrola Punktu/Klubu. 

 

3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym: 

 

a) Przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracowników 

socjalnych i wydanie decyzji dotyczącej przyznania bądź odmowy przyznania 

usług opiekuńczych. 

b) Zawarcie kontraktów trójstronnych zawierających zakres wsparcia i wymiar 

godzinowy usług opiekuńczych. 

c) Realizacja przez Partnera usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na 

terenie Gminy Miasta Krasnystaw. 

d)  Dokumentowanie realizacji usług opiekuńczych . 

e) Monitorowanie i okresowa ewaluacja realizacji usług opiekuńczych. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

a) Zgłaszania uwag dotyczących działań przewidzianych w ramach projektu 

bezpośrednio do kierownika projektu, 

b)  Rezygnacji z udziału w Projekcie w formie pisemnego oświadczenia 

wyłącznie z przyczyn niezależnych od uczestnika, w terminie 5 dni przed 

rozpoczęciem wsparcia na które został zakwalifikowany. 

2. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek: 

a) Wypełnienia i złożenia dokumentacji projektowej, 

b) Podpisania deklaracji udziału w Projekcie, 

c) Aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu, 

d) Bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić jego udział w projekcie, 

e) W przypadku ustalenia odpłatności za usługę opiekuńczą regulowania 

odpłatności zgodnie z zapisami decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych. 

f) Informowania o zmianie danych osobowych. 

g) W przypadku udziału w zajęciach i wsparciu organizowanym w klubie 

seniora: 

- do potwierdzania swojej obecności na liście obecności, 

- potwierdzenia podpisem faktu skorzystania z cateringu, 

- wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

- potwierdzenia otrzymania zaświadczenia / certyfikatu. 
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

należy do Beneficjenta Projektu. 

3. Beneficjent zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym 

niezwłocznie poinformuje uczestników na stronie internetowej projektu. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:  -  Mariusz Antoniak – 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka  

Pomoc Społecznej w 

Krasnymstawie 

 

 

 

Data:  22.04.2021  
 


