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Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie  

pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim” 

Szczegółowe zasady kwalifikacji osób niesamodzielnych do objęcia wsparciem 

 

Tytuł projektu: „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim” 

Nr umowy: RPWO.07.02.02-30-0048/17-00 

Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne 

Działanie: 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie „Pogodna Jesień 

Życia w powiecie złotowskim” (nr projektu: RPWO.07.02.02-30-0048/17), który 

realizowany jest przez Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn                        

Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła (Lider) i Fundację Ekspert 

Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław (Partner).                        

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  
2. Główny punkt informacyjny i rekrutacyjny projektu mieści się w uruchomionym na potrzeby 

realizacji projektu Centrum Wsparcia Opiekunów ul. Nowa 1, 77-400 Złotów,                              

oraz w  biurze projektu: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.,  

Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła. 

3. Regulamin naboru i uczestnictwa w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia                                

w powiecie złotowskim” podano do publicznej wiadomości na stronie 

www.romaniszyn.com.pl oraz udostępniono w  CWO i biurze projektu.   

 

§ 2 

Słownik pojęć. 

 

    Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Beneficjent – instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: Centrum Edukacji                           

i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.  

Partner projektu – Fundację Ekspert Kujawy. 

2. Opiekun faktyczny – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca 

opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą 

niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. 

3. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

4. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą 
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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 2014 r. poz. 382, z późn. zm.); 

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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.); 

f.      osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu 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, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.); 

g. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem 

z niepełnosprawnością; 

h. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z 

późn. zm.); 

i.     osoby niesamodzielne; 

j.      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

k. osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

l.       osoby korzystające z PO PŻ. 

5. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego 

środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie 

osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną 

pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego. 

6. Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w 

Projekcie.  
7. Usługi społeczne – są to usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym, do których 

należą m.in:  

a) usługi asystenckie – to usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiające 

stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności 
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dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, 

zawodowego lub edukacyjnego;  

b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym usługi krótkookresowego całodobowego i 

dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla 

osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych, zwane dalej „usługami 

opiekuńczymi”;  

c) usługi w postaci mieszkań chronionych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej i innych mieszkań wspomaganych. 

 

 

§ 3 

Cele projektu. 

Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

objęcie wsparciem opiekunów faktycznych. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia 

niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmie wsparciem w ramach projektu 110 osób 

niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych. Powyższy cel 

zostanie zrealizowany poprzez 4 zadań: 

Zadanie 1: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu 

zamieszkania przez opiekunki.  

Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu 

zamieszkania przez Podmioty Ekonomii Społecznej (jako uzupełnienie zad.1).  

  Zadanie  3:    Usługi wspierające pracę opiekunek i osób niesamodzielnych. 

Zadanie 4: Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie Centrum 

Wsparcia Opiekunów. 

 

§ 4 

Uczestnicy projektu. 

I. Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego na obszarze powiatu złotowskiego: 

1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 110 osób 

niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w 

miejscu zamieszkania danej osoby) w tym 80 osób objętych stałym wsparciem i 30 

podopiecznych OF (opieka czasowa).  

2. Osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), 

w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze tj. 30 opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje /umiejętności 

opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień w tym 20 kobiet i 10 

mężczyzn. 

 

W ramach projektu wsparciem objętych będzie łącznie 140 osób biernych zawodowo w tym 

110 kobiet i 30 mężczyzn, w tym:  co najmniej 20 osób z terenów wiejskich w tym 15 kobiet 

5 mężczyzn, w tym minimum 27 osób z niepełnosprawnością (20 kobiet i 7 mężczyzn), 
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II. Warunki udziału w projekcie. 

1. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie w okresie, w którym jego stan zdrowia i sytuacja 

społeczno – ekonomiczna uzasadnia potrzebę pobierania wsparcia.  

2. W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej lub społeczno – ekonomicznej na lepszą, 

skutkującej nie spełnianiem kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, udzielane 

wsparcie może ulec skróceniu, na podstawie wywiadu środowiskowego i decyzji 

Beneficjenta.  

3. Uczestnik projektu może utracić prawo do wsparcia (być skreślonym z listy uczestników 

projektu) również w przypadku utrudniania realizacji czynności personelowi projektu 

i/lub beneficjenta, nie przestrzeganie obowiązujących w projekcie regulaminów oraz 

prawa i wytycznych.  

4. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby niesamodzielne, które 

zgłosiły chęć uczestnictwa projekcie, spełniające następujące kryteria:  

a. Kryterium obligatoryjnym  kwalifikowalności w projekcie „Pogodna Jesień Życia                         

w powiecie złotowskim” jest spełnienie kryterium formalnego, które oceniane jest 

zerojedynkowo:  

• zamieszkanie na terenie powiatu złotowskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

• niesamodzielność 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, będzie to osoba, która ze względu na 

podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia 

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego. 

• osoba bierne zawodowe (status na rynku pracy). 

• dostarczenie kompletu dokumentów osoby zainteresowane skorzystaniem                       

z wsparcia w ramach projektu. 

b. Kryterium pierwszeństwa udziału w projekcie : 

• osoby niesamodzielne i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 

w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień ogłoszenia 

niniejszego regulaminu jest to kwota 951 złotych dla osoby samotnie gospodarującej 

lub 771 zł na osobę w rodzinie. 

c. Kryteria premiujące.  

Podczas procesu rekrutacyjnego osoby zainteresowane udziałem w projekcie wymagające 

wsparcia będą punktowane w następujący sposób: 

1. Osoba wymagająca wsparcia doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego 

     dwie przesłanki = 3 pkt 

 więcej niż dwie przesłanki = 5 pkt 

2. Osoba wymagająca wsparcia jest osobą  niepełnosprawną  w stopniu  znacznym -  3 

pkt. 

3. Osoba wymagająca wsparcia jest osobą  niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym                     

– 2   pkt. 

4. Osoba wymagająca wsparcia jest osobą  z niepełnosprawnością  sprzężoną  oraz osoba 

z zaburzeniami psychicznymi, w tym  osoba z niepełnosprawnością intelektulaną                  

i osoba z całościowymi  zaburzeniami rozwojowymi – 3 pkt. 

5. Osoba wymagająca wsparcia korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 – 2 pkt.  
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6. Osoba wymagająca wsparcia jest chora onkologicznie -5 pkt. 

7. Osoba  wymagająca wsparcia mieszka samotnie – 3 pkt. 

 

 

5. Projekt obejmie wsparciem 30 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych                         

z obszaru powiatu złotowskiego, nieodpłatnie i stale opiekujących się osobą niesamodzielną 

-uczestnikiem projektu. Będą to osoby potrzebujące podniesienia swoich kompetencji w 

zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.  

Kryteria obligatoryjne  kwalifikowalności opiekunów faktycznych do udziału w 

projekcie „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim” jest spełnienie kryterium 

formalnego, które oceniane jest zerojedynkowo:  

 

a) zamieszkanie na terenie powiatu złotowskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

b) faktyczne opiekowanie się osobą niesamodzielną- uczestnikiem projektu- 

niesamodzielność 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, będzie to osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

c) osoba bierne zawodowe (status na rynku pracy). 

d) dostarczenie kompletu dokumentów osoby zainteresowane skorzystaniem z wsparcia               

w ramach projektu. 

 

III. Uczestnicy  projektu zobowiązani  są w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału                      

w projekcie przekazać Beneficjentowi dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz 

informacji na temat udziału  w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub 

nabyciu kompetencji. 

 

§ 5 

Proces rekrutacji. 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób 

niesamodzielnych. Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju 

usług w projekcie w okresie od 01.01.2018roku do 31.12.2019 roku. Procedura czynności 

przyznawania usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz 

uczestnictwa w projekcie, obejmuje: 

a) pierwszy etap - złożenie formularza rekrutacyjnego kandydata do objęcia wsparciem                   

w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim”. Rekrutację 

prowadzić będzie personel projektu, wspierać go będzie pracownik specjalistyczny, 

którzy będą przyjmować formularze zgłoszeniowe (osobiście, pocztą) oraz oceniać 

formalne spełnienie kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem. Wnioski 

spełniające wymogi formalne będą przekazywane pracownikowi specjalistycznemu, 

celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. 

Załącznikami do formularza rekrutacyjnego dla osób niesamodzielnych są: 

Oświadczenia do projektu. 

Oświadczenie dot. danych osobowych 

Oświadczenia kwalifikacyjne. 

Zaświadczenie lekarskie o niesamodzielności- oryginał 



 
 

Strona 6 z 9 

 

Zaświadczenie lekarskie o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych- 

oryginał (jeśli dotyczy) 

Zaświadczenie o dochodach -oryginał 

Orzeczenie o niepełnosprawności- kopia (jeśli dotyczy) 

Dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego- kopia (jeśli dotyczy). 

 

 

b) drugi etap to wywiad środowiskowy i analiza sytuacji rodzinnej, zdrowotnej  

i materialnej celem wskazania osób oraz zakresu wymaganego wsparcia. W toku 

wywiadu środowiskowego pracownik specjalistyczny określi stopień niesamodzielności 

oraz dokonuje analizy sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. Ocenia on potrzebę                 

i warunki udzielonego wsparcia i rekomenduje do udziału w projekcie.  

W formularzu wywiadu środowiskowego ustala w szczególności wysokość przeciętnych 

dochodów na osobę (na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających stan 

rodzinny i wysokość dochodów), ew. niepełnosprawność, jej stopień i rodzaj (na 

podstawie przedłożonego orzeczenia o niepełnosprawności), oraz ewentualne spełnianie 

kryterium wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej z przesłanek (na podstawie przedłożonego zaświadczenia z 

OPS o przyczynach objęcia wsparciem pomocy społecznej). Pracownik specjalistyczny 

zaproponuje też liczbę godzin usług opiekuńczych oraz  określa wysokość częściowej 

odpłatności za usługi.  

c) beneficjent sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Każda  z  osób  będzie 

poinformowana  o  zakwalifikowaniu do projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w 

projekcie podpiszą umowę świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób 

niesamodzielnych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim”.  

 

Dokładny wymiar godzinowy wsparcia na uczestnika zostanie ustalony na podstawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego przy uwzględnieniu między innymi skali Barthel. 

  

2. Wsparcie opiekunów faktycznych.  

Nabór opiekunów faktycznych zostanie ogłoszony na stronie www.romaniszyn.com.pl. 

Procedura rekrutacji opiekunów faktycznych obejmować będzie: 

a) złożenie formularza rekrutacyjnego kandydata do objęcia wsparciem w ramach projektu 
„Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim”. Rekrutację prowadzić będzie personel 

projektu, wspierać go będzie pracownik specjalistyczny, którzy będa  przyjmować 

formularze zgłoszeniowe (osobiście, pocztą) oraz oceniać formalne spełnienie 

kwalifikowalności kandydata do objęcia wsparciem.  

Załącznikami do formularza rekrutacyjnego dla opiekunów faktycznych są: 

Oświadczenia do projektu. 

Oświadczenie dot. danych osobowych. 

Oświadczenia kwalifikacyjne. 

Orzeczenie o niepełnosprawności- kopia (jeśli dotyczy). 

b) przyjęcie formularza i jego ocena formalna. 

c) podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie „Pogodna Jesień Życia w powiecie 

złotowski” przez osoby zakwalifikowane. (decydująca będzie kolejność zgłoszeń). 

 

 

http://www.romaniszyn.com.pl/
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3. Osoby niesamodzielne lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie 

faktyczni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Projektu oraz spełniają warunki 

uczestnictwa w nim określone. 

4. Osoby niesamodzielne lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie 

faktyczni są świadomi odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń, w tym 

oświadczeń, na podstawie których został/li zakwalifikowany/ni do udziału w Projekcie.  

5. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą małoletnią wymagana jest pisemna zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.  

6. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym 

równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji. 

 

 

§ 6 

Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w projekcie. 

 

Projektodawca przewidział możliwość częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminy. Zwolnione z częściowej odpłatności są osoby 

niesamodzielne 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 (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 

951 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł na osobę w rodzinie) 

Podane w cenniku kwoty są maksymalne i mogą być na wniosek pracownika specjalistycznego, 

obniżone, a nawet całkowicie zwolnione przez Lidera projektu.  

Opłaty z tytułu częściowej odpłatności stanowią wkład własny w projekcie i ich wartość nie 

może przekroczyć założonego w projekcie wkładu własnego.  

 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki. 

 

1. Osoba   uzyskuje   status   uczestnika   projektu   z   dniem   podpisania   deklaracji   udziału  

w   projekcie, oświadczenia uczestnika w projekcie  i   umowy,   określającej   warunki                         

i   formy   wsparcia   w   projekcie. 

2. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został 

objęty pierwsza formą wsparcia 

3. Zakończenie udziału w projekcie  następuje  po   zakończeniu   uczestnictwa   w   formie   

lub formach wsparcia zawartych w umowie. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje 

się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia. 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków 

sprawozdawczych. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem 

kandydatury do udziału w projekcie. 

b) uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego form wsparcia i udziału w nich; 

c) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących 

mieć wpływ na realizację  umowy   udziału   w   badaniach   ewaluacyjnych                               

i   monitorujących; 

d) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

5.    Każdy uczestnik ma prawo do: 

a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia; 
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b) zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym 

projekcie, 

c) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć – jeśli 

zostały przewidziane dla danej formy wsparcia; 

d) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu, opinii ze wsparcia 

otrzymanego  w  ramach  projektu – jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania 

projektu. 

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na 

zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu projektu, zmianę przepisów prawa lub 

warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia 

określonych zmian   ze   strony   organów   lub   instytucji   uprawnionych   do   dokonania   

oceny   i kontroli realizacji projektu.                                    

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

Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.              

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą;                          

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie złotowskim” dofinansowanym w ramach  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 

 

Cennik usług opiekuńczych obowiązujący w projekcie pn. „Pogodna Jesień Życia  w Poznaniu i powiecie złotowskim”   

dofinansowanym w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

LP  Cena za godzinę usług w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie złotowskim” 

dofinansowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Dla osoby samotnej w zł Na osobę w rodzinie wieloosobowej w zł 

Przedział osiąganych 

dochodów netto w 

rozumieniu art.8.1 Ustawy o 

pomocy społecznej 

Przedziały 

osiąganych 

dochodów 

netto w zł 

 

 

Usługi opiekuńcze 

 

Usługi 

specjalistyczne 

Przedziały 

osiąganych 

dochodów netto 

w zł 

Usługi opiekuńcze   

 

Usługi specjalistyczne Dni 

powszed

nie 

Soboty 

,niedziele, 

święta oraz 

godziny nocne 

Dni 

powszednie 

Soboty, niedziele, 

święta oraz godziny 

nocne 

1 Do 150% Do 951,00 0,00 0,00 0,00 Do 771,00zł 0,00 0,00 0,00 

2 150-180% 
951,01-

1268,00 
0,50 1,00 3,00 771,01-925,20 0,50 1,00 3,00 

3 181-220% 
1268,01-

1394,80 
1,00 1,50 4,00 925,21-1130,80 1,00 1,50 4,00 

4 221-260% 
1394,81-

1648,40 
1,50 2,00 5,00 

1130,81-

1336,40 
1,50 2,00 5,00 

5 261-300% 
1648,41-

1902,00 
2,00 3,00 6,00 

1336,41-

1542,00 
2,00 3,00 6,00 

6 301-350% 
1902,01-

2219,00 
3,00 4,00 7,00 

1542,01-

1799,00 
3,00 4,00 7,00 

7 351-400% 
2219,01-

2536,00 
4,00 5,00 8,00 

1799,01-

2056,00 
4,00 5,00 8,00 

8 401-500% 
2536,01-

3170,0 
5,00 6,00 9,00 

2056,01-

2570,00 
5,00 6,00 9,00 

9 501% i więcej 
Od 3170,01 

i powyżej 
6,00 8,00 10,00 

Od 2570,01 i 

powyżej 
6,00 8,00 10,00 

 


