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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA OSÓB NIESAMODZIELNYCH
W PROJEKCIE
„PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH
– NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(POWR.02.08.00-00-0018/17-00)
obowiązujący od dnia 2018-05-16

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad rekrutacji, kryteria i warunki uczestnictwa w
Projekcie Osób niesamodzielnych.

§1
Definicje

Lider Projektu

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

Partnerzy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Projekt

Projekt „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych
dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i
opieki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
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Kandydat

Osoba, która chciałaby uczestniczyć w Projekcie, ale nie
została jeszcze do niego zakwalifikowana

Uczestnik projektu

Osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji,
podpisze Umowę uczestnictwa w Projekcie i zostanie
zakwalifikowana do korzystania z usług AiO

Zasięg terytorialny rekrutacji

32 gminy, w których Projekt będzie wdrażany:
1. województwo mazowieckie: Michałowice, Raszyn,
Powiat m.st Warszawy, Konstancin-Jeziorna, Pułtusk,
Piaseczno, Lesznowola, Nadarzyn, Przasnysz, Szydłowo
2. województwo warmińsko-mazurskie: powiat m. Olsztyn,
Barczewo, Dywity, Jeziorany, Pasym, Ostróda
3. województwo podkarpackie, gminy: Jedlicze, Korczyna,
Miejsce Piastowe, Hyżne, powiat m. Krosno,
4. województwo śląskie, gminy: Dębowiec, Skoczów,
Milówka, Jeleśnia, Jasienica, powiat m. Chorzów,
5. województwo wielkopolskie, gminy: Gniezno, Kotlin,
Kościan, Swarzędz, powiat m. Poznań,

Osoba niesamodzielna (ON)

Osoba, u której z powodu naruszenia funkcji organizmu
stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące
konieczność stałego albo długotrwałego wsparcia innej
osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych

Opiekunka/Opiekun
Osoba świadcząca usługi asystenckie i opiekuńcze (AiO)
zgodnie z wypracowanymi w ramach Projektu nowymi
standardami świadczenia tych usług, która ukończyła
szkolenie, zdała egzamin i uzyskała zaświadczenie

Usługi AiO

Usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone dla osób
starszych o różnym stopniu niesamodzielności, zgodnie ze
standardami wypracowanymi w ramach Projektu
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Punkty Przyjmowania
Zgłoszeń

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
Tel.
E-mail.
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul.
Jakuba Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa
Tel.
E-mail.

§2
Postanowienia ogólne
1. Projekt realizowany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie przy
ul. Bellotiego 3B, 01-022 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115925, REGON
000018023, NIP 52510 00520 w partnerstwie z:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5,
01 -815 Warszawa, posiadającym numery: REGON 000001956, NIP 525 00 12 946
Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON z siedzibą w Warszawie przy ul. J.
Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem
KRS 0000184702 dokonanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 015635511, NIP 5342246480
2. Celem Projektu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu
niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania poprzez wypracowanie jednolitej definicji
niesamodzielności, stopni niesamodzielności oraz standardów usług asystenckich i
opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki, jak również wypracowanie standardów kształcenia
stanowiących podstawę szkolenia w zakresie świadczenia usług AiO. Projekt realizowany jest
w okresie: od 01-07-2017 do 30-06-2019 r.
3. Dokumenty uczestnictwa w Projekcie muszą być wypełnione w języku polskim, komputerowo
lub w sposób czytelny odręcznie, podpisane we wszystkich wskazanych polach;
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§3
Kryteria uczestnictwa w Projekcie:
1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby niesamodzielne wymagające wsparcia (definicja ON),
które ukończyły 60 rok życia, zamieszkują gminę objętą rekrutacją w ramach Projektu oraz
spełniają łącznie następujące kryteria:
a) Kryteria obligatoryjne:
o

złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) opatrzonego
czytelnym podpisem Osoby niesamodzielnej lub opiekuna prawnego;

o

pozytywna opinia lekarza orzecznika o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni
niesamodzielności,

o

niekorzystanie z tego samego typu wsparcia dotyczącego usług asystenckich i
opiekuńczych w innych projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

b) Kryteria punktowane:
o
o
o

Potrzeba Osoby niesamodzielnej udziału w projekcie - (0-5pkt)
Motywacja Osoby niesamodzielnej do udziału w projekcie (0-5pkt)
Zaangażowanie otoczenia Osoby niesamodzielnej w opiekę nad nią (0-3pkt)

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.
§4
Nabór Uczestników
1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości
szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i składania
Formularza zgłoszeniowego, zamieszczone są na stronach internetowych Lidera i Partnerów
Projektu www.ipiss.gov.pl, www.aio.uksw.edu.pl, www.ekon.org.pl.
3. Rekrutacja będzie prowadzona od dnia 01-06-2018 do dnia 31-10-2018 r. lub do
zakwalifikowania do Projektu 400 osób spełniających warunki uczestnictwa, z zastrzeżeniem
osiągnięcia wskaźników realizacji celu przedstawionych w punkcie poniżej. W przypadku
wcześniejszego zgłoszenia się w procesie rekrutacyjnym liczby osób spełniających warunki
uczestnictwa w Projekcie Partner zastrzega sobie prawo do zamknięcia/zawieszenia
rekrutacji przed planowanym terminem jej zakończenia.
4. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona:
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a) grupa 400 osób niesamodzielnych (300K/100M) w wieku powyżej 60 lat w podziale na
następujące województwa:






województwo mazowieckie – 150 osób
województwo warmińsko – mazurskie – 50 osób
województwo śląskie – 70 osób ,
województwo podkarpackie – 60 osób
województwo wielkopolskie – 70 osób

b) grupa Kandydatów rezerwowych;
5. Proces rekrutacji prowadzony jest przez gminnych specjalistów ds. wdrażania standardów na
podstawie Formularzy zgłoszeniowych i składa się z następujących etapów:


Etap I: weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych, tj.
poprawności wypełnienia dokumentów oraz spełnienia kryteriów grupy docelowej.



Etap II: podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie.



Etap III: diagnoza lekarska w miejscu zamieszkania Kandydata w celu określenia
stopnia niesamodzielności.



Etap IV: zakwalifikowanie Uczestników do udziału w Projekcie oraz utworzenie listy
podstawowej i rezerwowej.

6. Kandydat zainteresowany uczestnictwem w Projekcie zobowiązany jest do wypełnienia
Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wyżej wymieniony dokument
musi być złożony w formie papierowej na etapie rekrutacji do gminnego specjalisty ds.
wdrażania standardów.
7. Weryfikacja formalna Formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywana przez gminnego
specjalistę ds. wdrażania standardów w miarę napływu zgłoszeń. W przypadku braków
formalnych Kandydat zostanie poproszony o ich uzupełnienie. Nieuzupełnienie braków
formalnych skutkować będzie odrzuceniem Formularza zgłoszeniowego na etapie weryfikacji
formalnej i niezakwalifikowaniem Kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.
8. Dla każdego z województw powstaną osobne listy podstawowe
zakwalifikowanych do projektu oraz listy Kandydatów rezerwowych.

Kandydatów

9. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na brak miejsc, ale spełniające
kryteria uczestnictwa, zostaną wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnej z uzyskaną
ilością punktów.
10. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa i uzyskaniu jednakowej
ilości punktów przez większą liczbę osób, niż jest to przewidziane w Projekcie o przyjęciu do
Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
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11. Kolejni Uczestnicy Projektu będą rekrutowani z list rezerwowych (zgodnie z zajmowaną
pozycją na liście) w przypadku rezygnacji lub skreślenia osoby z listy podstawowej.
12. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
13. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni
(telefonicznie lub pocztą elektroniczną – e-mail) o wyniku rekrutacji.
14. Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania Umowy uczestnictwa w
Projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu) – w dniu podpisania umowy Kandydat musi spełniać
wszystkie kryteria określone w Formularzu zgłoszeniowym. Przy podpisywaniu ww.
dokumentów Kandydaci zobowiązani są do okazania dowodu osobistego celem weryfikacji
danych.
§5
Formy wsparcia Osób niesamodzielnych
1. W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia dla Osób niesamodzielnych:
a) Przeprowadzenie oceny stopnia niesamodzielności - Ocena stopnia
niesamodzielności grupy 400 osób starszych. Przy określaniu stopnia
niesamodzielności ocenie podlegają kryteria w następujących obszarach: mobilność,
samoobsługa, kształtowanie codziennego życia i kontaktów społecznych;
b) Usługi asystenckie i opiekuńcze – Rodzaj wsparcia będzie uzależniony od wyniku
oceny stopnia niesamodzielności. Zakłada się podział na trzy stopnie
niesamodzielności. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby
niesamodzielnej przez okres 6 miesięcy.
c) Teleopieka – Wsparciem objęte zostanie 300 osób niesamodzielnych wyłonionych z
pierwszej i drugiej grupy stopnia niesamodzielności.
d) Wizyty lekarza w miejscu zamieszkania dla osób objętych teleopieką – w ciągu 6
miesięcy świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych przewidziane są trzy wizyty
domowe lekarza.
e) Wsparcie asystenta odp. za przekazanie wiedzy oraz zaleceń dot. zdrowego trybu
życia (asystenta rodziny) – Rodzinne poradnictwo zdrowotne w zakresie diety,
ćwiczeń, zaleceń dotyczących zdrowego trybu życia. Trzy spotkania, łącznie średnio
12 godzin /osobę;
§6
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w czasie jego trwania, z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia Umowy uczestnictwa w Projekcie.
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2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się poinformować
Partnera o zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność rezygnacji z udziału w Projekcie.
Rezygnację w formie pisemnej należy dostarczyć do Partnera osobiście, e-mailem bądź za
pośrednictwem poczty. Od dnia dostarczenia rezygnacji liczony jest okres wypowiedzenia
wskazany w ust. 1.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
a) rażącego naruszania norm społecznych (w szczególności zakłócania realizacji usług
opiekuńczych uniemożliwiającego prawidłowe ich świadczenie),
b) niekorzystania zgodnie z zaleceniami z urządzeń do świadczenia teleopieki, o której
mowa § 5 pkt c,
c) naruszenia zasad wynikających z Regulaminu rekrutacji lub Umowy uczestnictwa,
4. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie na wniosek gminnego
specjalisty ds. wdrażania standardów podejmuje Partner.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania
informacji o skreśleniu z listy uczestników. Odwołanie kieruje do Partnera.
§7
Prawa i obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a)
bezpłatnego korzystania ze wszystkich form wsparcia przewidzianych dla Osób
niesamodzielnych, wymienionych w § 5
b) zgłaszania uwag dotyczących jakości wykonywanych usług AiO do gminnego specjalisty
ds. wdrażania standardów
c) zmiany Opiekunki/Opiekuna świadczącego dla niego usługi opiekuńcze w sytuacji:


gdy gminny specjalista ds. wdrażania standardów stwierdzi, że pomiędzy
Opiekunem/Opiekunką a Uczestnikiem Projektu zachodzą nieprawidłowe relacje,
brak jest woli współdziałania i wzajemnego zaufania, (zmiana Opiekuna/Opiekunki
nastąpi po dokładnej i szczegółowej analizie zaistniałej sytuacji),



stwierdzenia przez gminnego specjalistę ds. wdrażania standardów, że usługa jest
wykonywana nienależycie przez Opiekuna/Opiekunkę.

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) zapoznania się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
b) podpisania i przedłożenia Formularza zgłoszeniowego,
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c) zawarcia z Partnerem Umowy uczestnictwa w Projekcie,
d)

skorzystania ze wszystkich obowiązkowych form wsparcia wymienionych w § 5,

e) każdorazowego potwierdzania zrealizowania w danym dniu usługi opiekuńczej przez
Opiekuna/Opiekunkę poprzez złożenie podpisu na karcie realizacji usług opiekuńczych.
f)

uczestnictwa w badaniu mającym na celu przeprowadzenie oceny wdrożonych
standardów usług opiekuńczych i asystenckich w tym teleopieki. Badanie będzie
przeprowadzone w formie wywiadu z 50 wybranymi osobami niesamodzielnymi
korzystającymi z usług opiekuńczych.

g) bieżącego informowania Partnera o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
dalszy udział w Projekcie,
h) natychmiastowego informowania Partnera o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i
kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz Umowie uczestnictwa w
Projekcie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji.
2. Lider i Partnerzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania
zmienionego Regulaminu na stronach internetowych Lidera i Partnerów.
3. Lider i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany Regulaminu wynikające w
szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji Projektu i
innych dokumentów programowych.
4. Lider i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku
rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Lider.

Załączniki:
nr 1 - Formularz Zgłoszeniowy.
nr 2 - Umowa uczestnictwa w Projekcie.

