Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.
Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN REKRUTACJI PODOPIECZNYCH
do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w
formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników projektu.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Utworzenie placówek wsparcia dla
seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”
2. Placówce – należy przez to rozumieć placówkę dziennej opieki i aktywizacji osób
starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu
samopomocowego dedykowanego osobom o specjalnych potrzebach
3. Podopieczny Placówki – Uczestnik zajęć w placówce dziennej opieki i aktywizacji osób
starszych w formie dla osób niesamodzielnych w formie klubu samopomocowego
dedykowanego osobom o specjalnych potrzebach - to osoba niesamodzielna po 60 roku
życia, spełniająca kryterium wieku, ograniczonej sprawności, miejsca zamieszkania, która
deklaruje udział w zajęciach na własny wniosek lub wniosek przedstawiciela ustawowego.
Zakwalifikowana do udziału w zajęciach organizowanych przez Placówkę, zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Osoba niesamodzielna – to osoba, u której z powodu naruszenia sprawności organizmu
stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osóbw
zakresie: odżywiania, -przemieszczania się, -pielęgnacji ciała, -higieny osobistej i
otoczenia oraz -prowadzenia gospodarstwa domowego
5. Dokumenty zgłoszeniowe – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy wraz z
załącznikami.
6. Wsparcie realizowane przez Placówkę - należy przez to rozumieć aktywizację i
polepszenie funkcjonowania osób starszych, niesamodzielnych oraz ich rodzin,
utrzymanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności.
7. Placówka oferowała będzie możliwość skorzystania m.in. z:
- usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych
- co najmniej 2 posiłków

- usług aktywizująco-usprawniających
- zajęć terapeutycznych

§3
Dokumentacja zgłoszeniowa
1. Dokumentacja zgłoszeniowa - formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który
stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia przez pracownika socjalnego MGOPS
rozmowy/wywiadu środowiskowego będącego dalszym etapem rekrutacji.
2. Z każdym kandydatem przeprowadzona zostanie przez pracownika socjalnego MGOPS
rozmowa/wywiad środowiskowy w oparciu o którą dokonane zostanie rozpoznanie jego
sytuacji (w tym rodzinnej), pozwalająca na określenie stanu zdrowia i zgromadzenie
dokumentów i informacji niezbędnych do określenia odpowiednich oddziaływań i rodzaju
indywidualnego wsparcia i zasadności/ możliwości udziału w zajęciach oferowanych
przez placówkę.
3. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej
MGOPS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie
papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w
Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie.

§4
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
Zasady ogólne
1. Podopiecznymi Placówki są osoby niesamodzielne, po 60 roku życia, które zostały
przyjęte do Placówki w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zespół Rekrutacyjny realizuje proces rekrutacji Podopiecznych Palcówki na podstawie
danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym i dokumentacji zgłoszeniowej
sporządzonej przez pracownika socjalnego.
3. Realizując proces rekrutacji, Zespół Rekrutacyjny może dokonywać weryfikacji
przedstawionych dokumentów.
4. O kolejności przyjęcia do placówki decydować będą pkt. ustalone m.in. wg preferowanych
kryteriów.
5. W przypadku liczby chętnych, przewyższającej liczbę miejsc w Placówce, Zespół
Rekrutacyjny może dokonać wyboru Podopiecznych Placówki na podstawie dodatkowych
kryteriów, w oparciu o przeprowadzone rozmowy/wywiady środowiskowe.
6. Proces rekrutacyjny ma charakter ciągły. Pierwszy etap rekrutacji trwa od 8 do 31 lipca
2019r. Formularze zgłoszeniowe złożone w tym okresie zostaną poddane weryfikacji w
terminie 7 dni od zakończenia etapu.
7. Zespół Rekrutacyjny dokumentuje swą pracę w formie Protokołu z Rekrutacji.

8. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, Zespół Rekrutacyjny tworzy:
a. listę osób zakwalifikowanych do Placówki (wg uzyskanej liczby punktów) –
maksymalnie 30 osób,
b. listę rezerwową
9. Od decyzji rekrutacyjnych Zespołu Rekrutacyjnego, wnioskodawcom przysługuje prawo
pisemnego odwołania do Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Kandydaci o wynikach rekrutacji powiadamiani są drogą pocztową, mailową lub
telefonicznie.
Częstotliwość prowadzenia rekrutacji
1. Nabór Uczestnika do Placówki prowadzony będzie od 8 lipca 2019r.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, przez cały okres trwania projektu, z
uwzględnieniem rotacji uczestników, oraz zachowaniem limitu 30 podopiecznych.
Specyfika projektu umożliwia przyjęcie w każdej chwili kwalifikującego się uczestnika
projektu (w miarę posiadania przez Placówkę wolnych miejsc).
Powiadomienie o rozpoczęciu rekrutacji do Placówki
O rozpoczęciu rekrutacji, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje z
wykorzystaniem następujących kanałów informacyjnych:
− strona internetowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
− strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Skawina,
− ogłoszenia parafialne,
− lokalna prasa,
− media społecznościowe,
− informacje na tablicach ogłoszeń,
− plakaty umieszczone w miejscach publicznych na terenie gminy
Przebieg procesu rekrutacji
1. Osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej w
siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie .
2. Informacja o dokumentacji zgłoszeniowej wraz z odpowiednimi formularzami, dostępna
jest z chwilą rozpoczęcia rekrutacji na stronie internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub
w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i
Wigury 13 w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie.
3. Pracownik socjalny w terminie uzgodnionym z osobą która złożyła formularz
zgłoszeniowy przeprowadza rozmowę/wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, w
celu dokonania ustaleń niezbędnych do dalszej rekrutacji.
4. Na podstawie pozyskanych danych sporządzona zostanie lista podstawowa a w przypadku
większej niż 30 liczby chętnych lista rezerwowa uczestników.

Kryteria rekrutacji:
1. Obligatoryjne, które musi spełnić każdy UP:
- zamieszkanie na terenie Gminy Skawina lub sprawowanie opieki jako opiekun nieformalny
nad osobą zależną zamieszkałą na terenie Gminy Skawina
- złożenie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych.
2. Preferujące:
- dochód na osobę w gospodarstwie domowym poniżej 150% kryterium dochodowego o
którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej - 2 pkt
- brak innych opiekunów nieformalnych w odniesieniu do osoby zależnej - 4 pkt
- orzeczenie o umiarkowanym / znacznym niepełnosprawności - 2 pkt
- posiadanie statusu osoby bezrobotnej, biernej zawodowo, rezygnacja przez opiekuna z
uczestnictwa na rynku pracy z powodu opieki nad osobą zależną - 2 pkt
- ograniczenie przez opiekuna z uczestnictwa na rynku pracy z powodu opieki nad osobą
zależną (osoba nadal jest czynna zawodowo) - 1 pkt
- kobieta (w przypadku rekrutacji do CWO) / mężczyzna (w przypadku rekrutacji do KS) - 1
pkt
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z
przesłanek o których mowa w ustawie o pomocy społecznej- 1 pkt,
- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 1
pkt,
- z niepełnosprawnościami i 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 2004 r. o pomocy społecznej - w
przypadku usług asystenckich i opiekuńczych - 1 pkt (niezależnie od wcześniejszych
kryteriów a i c,
- korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres
wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub
otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) - 1
pkt,
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - 1 pkt.
1. Formalne:
a) Wiek powyżej 60 roku życia.
b) Miejsce zamieszkania w Gminie Skawina.
c) Przedłożenie dokumentacji rekrutacyjnej.
Kryteria formalne weryfikowane są na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu
zgłoszenia do Placówki wypełnionej przez osobę zainteresowaną/ lub opiekuna prawnego.

2. Merytoryczne
a) korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do niej, w tym
korzystają/uczestniczą w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa – 10 pkt
b) są niepełnosprawne, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10
pkt
c) posiadają niepełnosprawności sprzężone z zaburzeniami psychicznymi, w tym z
niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi –
10 pkt
d) są zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych – 10 pkt
e) doświadczają wielokrotnego wykluczenia lub są zagrożone wykluczeniem społecznym
z powodu więcej niż jednej przesłanki – 10 pkt
§5
Rezygnacja i wykreślenie z udziału w zajęciach Placówki
1. Osobie występującej z wnioskiem o przyjęcie Podopiecznego do Placówki, przysługuje
prawo pisemnej rezygnacji z jego uczestnictwa w zajęciach Placówki.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Placówki, pierwsza osoba z listy
rezerwowej zostaje zakwalifikowana do Placówki.
3. O podjęciu decyzji o skreśleniu z listy Podopiecznych Placówki oraz o przyjęciu do
Placówki osoby z listy rezerwowej – Placówka powiadamia wnioskodawców w sposób
określony w pkt 10 „Zasad Ogólnych” w § 4.
4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Placówki oraz w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika i braku kontaktu z w/w przez okres
dłuższy niż 3 tygodnie, Kierownik Placówki ma prawo wykreślić osobę z listy
Podopiecznych Placówki.
5. O podjętej decyzji o wykreśleniu z listy Podopiecznych Placówki, Kierownik powiadamia
wnioskodawców w sposób określony w pkt 10 „Zasad Ogólnych” w § 4.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Placówce, na stronie internetowej MGOPS i na
stronie internetowej Gminy Skawina.
2. Podopieczny Placówki/opiekun prawny, obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem, co potwierdza pisemnym oświadczeniem.
3. Niniejszy Regulamin Rekrutacji obowiązuje od dnia 8 lipca 2019 r.
4. Dyrektor MGOPS zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których
Podopiecznych Placówki/opiekun prawny będą niezwłocznie informowani.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w
formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie

Dane osobowe
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Płeć
Adres zamieszkania
Miejscowość

□ Kobieta

□ Mężczyzna

Ulica, nr domu
Kod pocztowy
Telefon
Dane osoby do kontaktu
Imię i nazwisko
Telefon
Czy zamieszkuje Pani/Pan
samotnie w gospodarstwie
domowym?
Czy posiada Pani/Pan orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym?
Czy posiada Pani/Pan orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu
znacznym?

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

Załączniki: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

………………….……………………………………………

Miejscowość, data, podpis

Załącznik Nr 1 do
Formularza zgłoszeniowego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w procesie rekrutacji uczestników zgłaszających się do
Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie
1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13 32-050 Skawina, NIP
9441782031, REGON 351458394.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Bezpośredni kontakt
w sprawie danych osobowych możliwy jest telefonicznie pod numerem: 12 276
21 37 lub listownie na adres administratora danych osobowych.
3) Podstawę przetwarzania danych stanowi wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Odmowa podania danych bądź cofnięcie zgody oznacza brak
możliwości wzięcia udziału w programie, którego dotyczy rekrutacja.
4) Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji uczestników do projektu.
5) Dane przetwarzane będą do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, o
czym administrator zawiadomi przez umieszczenie informacji w swojej
siedzibie i inny sposób zwyczajowo przyjęty.
6) Odbiorcami danych osobowych będą osoby zatrudnione przez administratora
oraz przez Urząd Miasta i Gminy Skawina zaangażowane w obsługę projektu.
7) W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich
danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych
8) W razie naruszeń po stronie administratora danych, może Pan/Pani wnieść
skargę do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9) Dane

podane

profilowania.

przy

zawarciu

umowy

nie

będą

wykorzystywane

do

Po zapoznaniu się z powyższą informacją oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji uczestników do Placówki
Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w
Skawinie prowadzonej w ramach realizacji projektu „Utworzenie placówek wsparcia
dla
seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2,
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
…………………………………………..
Ponadto oświadczam,

iż zostałam(-em) poinformowana(-y),

że

projekt jest

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie,
Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
środków własnych Miasta i Gminy Skawina.
…………………………………………..
Uprzedzona(-y) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy niniejszym oświadczam, że dane
zawarte w niniejszym kwestionariuszu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

…………………………………………..

Załącznik Nr 2
do Formularza Zgłoszeniowego

Zaświadczenie lekarskie

Pan/Pani …………………………………………………………….
Ubiegający/a się o przyjęcie do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie

Najważniejsze informacje o stanie zdrowia niezbędne w przypadku
konieczności podjęcia działań terapeutycznych i opiekuńczych przez
personel placówki, bądź udzielenia informacji służbom medycznym w
sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika

Dopuszczalne formy usprawniania
ograniczenia w tym zakresie

ruchowego

uczestnika,

bądź

………………………………………..
Imię i Nazwisko lekarza prowadzącego

