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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020  
Kierownika Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sławnie  
z dnia 20.10.2020 r. 

 

 
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

 

w projekcie pn. „Pomocna Dłoń w gminie Sławno” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 

 

realizowanym przez Gminę Sławno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie  

w partnerstwie z Powiatem Sławieńskim reprezentowanym przez Powiatowe Centrum 

Rodziny w Sławnie oraz Spółdzielnią Socjalną „Komunalka” w ramach Osi Priorytetowej 

RPZP.07.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach konkursu                                            

nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19. 

 

§ 1 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) GOPS– należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie; 

2) PCPR - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

3) S.S. Komunalka - należy przez to rozumieć Spółdzielnie Socjalną „Komunalka”; 

4) Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę, będącą 

uczestnikiem działań w realizowanym projekcie; 

5) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „ Pomocna Dłoń w gminie Sławno” 

nr RPZP.07.06.00-32-K045/19 

6) Kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe określone 

w art. 8, ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r. (Dz. U z 2019r poz.1508 

z poźn. zm.) 

7) Osobie niesamodzielnej należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na wiek, 

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku  

z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego.  

8) Opiekunie faktycznym (nieformalnym) należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią 

opiekującą się osobą niesamodzielną, która nie jest opiekunem zawodowym i nie 

pobiera wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną. Najczęściej 

opiekunem faktycznym jest członek rodziny. 

9) Osobie samotnej - należy przez to rozumieć osobę, która samotnie gospodaruje,             

nie pozostaje w związku małżeńskim i nie posiada krewnych wstępnych (rodzice, 

dziadkowie) ani zstępnych (dzieci, wnuki).  
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§ 2 

 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

realizowanym w okresie od 02.01.2020 r. do 28.02.2023 r. 

 

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem 

Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 

pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020 a Gminą Sławno. 

 

3. Gmina Sławno reprezentowana przez GOPS, na podstawie umowy partnerskiej 

realizuje projekt we współpracy z Powiatem Sławieńskim reprezentowanym przez 

PCPR oraz Spółdzielnią Socjalną „Komunalką”. 

 

4. Celem głównym realizowanego projektu jest: Poprzez zatrudnienie opiekunek                        

i asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, mieszkańcy Gminy Sławno uzyskają 

dostęp do usług asystenckich i opiekuńczych, a poprzez sąsiedzkie usługi opiekuńcze 

osoby niesamodzielne uzyskają pomoc w życiu codziennym. Opiekunowie faktyczni 

otrzymają wsparcie, a starsze osoby niesamodzielne będą uczestniczyć w klubie 

seniora. 

 

5. Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest bezpłatny. Wyłącznie w przypadku 

usług opiekuńczych, gdy dochód Uczestnika/Uczestniczki korzystających ze wsparcia, 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 

ustawy o pomocy społecznej, zakłada się ponoszenie częściowej lub całkowitej 

odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, ustalonej indywidualnie dla każdego                      

z Uczestników/ Uczestniczek na podstawie odrębnych przepisów.  

 

6. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie GOPS, ul. Gdańska 18a, 76-100 Sławno, 

pok. 14, nr telefonu 59 810-03-03, projekty.gops@gminaslawno.pl 

 

7. Formy wsparcia realizowane na rzecz Uczestników/Uczestniczek Projektu będą 

realizowane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy i obejmują m.in.: 

 

1) pracę socjalną, opracowanie ścieżki reintegracji dla każdego Uczestnika/ 

Uczestniczki (podmiot odpowiedzialny: GOPS); 

 

2) usługi opiekuńcze (podmiot odpowiedzialny: GOPS), w tym: 

a) usługi opiekuńcze  świadczone przez opiekunów w miejscu zamieszkania; 

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji w miejscu 

zamieszkania; 

c) sąsiedzkie usługi opiekuńcze; 

d) usługi asystenta osoby niepełnosprawnej lub osobistego asystenta osoby 

niepełnosprawnej; 

e) teleopiekę domową; 
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3) usługi wspierające opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (podmiot 

realizujący: PCPR i GOPS) 

a) krótkoterminowa opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osoby    

niesamodzielnej; 

b) krótkoterminowa opieka wytchnieniowa wyjazdowa z osobą niesamodzielną; 

c) pomoc/ poradnictwo prawne/ psychologiczne, dietetyczne- dla wszystkich 

uczestników; 

d) szkolenia m.in. radzenie sobie ze stresem; sytuacjami trudnymi; gospodarowanie 

domowym budżetem; rozwiązywanie konfliktów; komunikacja interpersonalna; 

e) szkolenia z zakresu pielęgnacji i czynności opiekuńczych; 

 

4) wsparcie w ramach „KLUBU SENIORA” (podmiot odpowiedzialny:                               

S.S. „Komunalka”), w tym: 

a) zajęcia z rękodzieła, zajęcia informatyczne; zajęcia gimnastyczne; itp.; 

b) uczestnictwo w zajęciach integracyjnych (wycieczki rowerowe, piesze, marsze 

nordic wolking, itp.); 

 

5) wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych 

(podmiot odpowiedzialny GOPS); 

 

6) likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania uczestników 

(podmiot odpowiedzialny Gmina Sławno); 

 
7) usługi „złotej rączki”- wsparcie fachowców, którzy usuną drobne usterki                        

w domu (podmiot odpowiedzialny S.S. „Komunalka”); 

 

8. Przyznanie Uczestnikowi/Uczestniczce danej formy wsparcia zależy od zdefiniowanych 

potrzeb i możliwości jego udzielenia w ramach Projektu, zgodnie z opracowaną 

indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki ścieżką reintegracji. 

 

§ 3 

 

1. Wsparciem w ramach Projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, zamieszkujące obszar gminy Sławno. 

Grupę docelową Projektu stanowi 95 osób. 

 

2. Kryteria kwalifikowalności Uczestnika/Uczestniczki do danej formy wsparcia 

w Projekcie określono w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

1)  kryterium obligatoryjne dotyczące wszystkich Uczestników/Uczestniczki Projektu –  

zamieszkanie na obszarze gminy wiejskiej Sławno i spełnienie jednego                                    

z poniższych warunków: 

a) pełnienie roli opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej (wsparcie                                

dla opiekunów faktycznych); 

b) posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; 

c) kwalifikowanie się, jako osoba niesamodzielna; 
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d) wiek min. 60 lat kobiety, min. 65 lat mężczyźni (w przypadku ubiegania się                   

o uczestnictwo w Klubie Seniora); 

2) kryteria premiujące – ich spełnienie zależne jest od formy wsparcia, którą 

Uczestnik/Uczestniczka może uzyskać w ramach Projektu: 

a) stopień niepełnosprawności; 

b) osoba niesamodzielna; 

c) osoba samotna; 

d) kwalifikowanie się do wsparcia z pomocy społecznej na podstawie kryterium 

dochodowego – do 150%;  

e) zamieszkiwanie na obszarze rewitalizowanym gminy wiejskiej Sławno 

(Warszkowo, Kwasowo, Bobrowice, Pomiłowo, Stary Kraków, Noskowo, 

Smardzewo, Rzyszczewo).                                           

 

§ 4  

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników komórki organizacyjnej Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie zajmującej się usługami społecznymi  

w sposób ciągły od 01.02.2020 r. do 31.12.2022r.  

 

2. Chęć udziału w projekcie, przez osoby spełniające kryteria, o których mowa w §3 

można zgłaszać do pracowników socjalnych lub w Biurze Projektu – osobiście                        

lub telefonicznie. 

 

3. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie obowiązana jest do czytelnego 

wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz 

podpisania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, które dostępne są                  

u pracowników socjalnych GOPS, w biurze projektu i na stronie internetowej 

http://www.gops.slawno.ibip.pl/ w zakładce projekt Pomocna Dłoń w Gminie Sławno 

oraz na stronie http://www.gminaslawno.pl w zakładce Fundusze. 

 

4. Osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zostanie pisemnie poinformowana                            

o wynikach prowadzonej rekrutacji. 

 

5. O zakwalifikowaniu Uczestnika/Uczestniczki do udziału w Projekcie decyduje 

spełnienie kryteriów określonych w §3 niniejszego Regulaminu. 

 

6. Po zakwalifikowaniu Uczestników/Uczestniczek do danej formy wsparcia w Projekcie 

i osiągnięciu limitu osób, mogących korzystać równocześnie z tej formy wsparcia, 

pozostałe osoby wpisywane są na listę rezerwową. W momencie zwolnienia się miejsca 

w danej formie wsparcia w Projekcie, przyjmowane będą osoby znajdujące się                    

na liście rezerwowej. Kryteria doboru osób do danej formy wsparcia określono                        

w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 
7. W przypadku, gdy Uczestnicy otrzymają tą samą liczbę punktów na podstawie 

załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo otrzymania danego 

http://www.gops.slawno.ibip.pl/
http://www.gminaslawno.pl/
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wsparcia uzyskują osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 

a w dalszej kolejności data złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Biurze 

Projektu. 

 

8. Po skompletowaniu dokumentów związanych z rekrutacją Komisja Rekrutacyjna, 

powołana zarządzeniem Kierownika GOPS, ocenia spełnienie kryteriów 

kwalifikowalności przez potencjalnych Uczestników/Uczestniczki zgodnie z kryteriami 

określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
9. Nadzór nad pracą Komisji Rekrutacyjnej sprawuje Kierownik GOPS. 

 

§5 

Uczestnictwo w Projekcie 

 

1. Z chwilą przystąpienia do Projektu Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a  

do wypełnienia i podpisania następujących dokumentów: 

 

1) formularza zgłoszeniowego do Projektu; 

2) deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 

3) oświadczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy); 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku; 

5) innych dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu. 

 

W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia wszelkie dokumenty związane 

z uczestnictwem w Projekcie podpisywane są przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

W przypadku osoby niesamodzielnej wszelkie dokumenty związane z uczestnictwem 

w Projekcie mogą być wypełniane i podpisywane są przez opiekuna faktycznego                      

lub prawnego w obecności osoby niesamodzielnej.  

 

2. Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przez Uczestnika/Uczestniczkę przyjmuje się 

datę rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia. 

 
3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:   

1) wyrażenia zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez wskazanego 

pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania; 

2) współpracy ze wskazanym pracownikiem socjalnym przy tworzeniu m.in. ścieżki 

reintegracji i/lub kontraktu socjalnego i/lub kontraktu trójstronnego; 

3) realizowania założeń zawartych w ścieżce reintegracji; 

4) dotrzymywania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym (jeżeli dotyczy); 

5) dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym kontrakcie 

trójstronnym (jeżeli dotyczy); 

6) podpisania umowy użyczenia i dbania o użyczony sprzęt z wypożyczalni, która 

funkcjonuje na mocy odrębnych przepisów; 

7) podpisania umowy użyczenia i dbania o sprzęt niezbędny do objęcia 

Uczestnika/Uczestniczki teleopieką (jeżeli dotyczy); 
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8) podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności oraz pokwitowań odbioru 

materiałów szkoleniowych, poczęstunków, ewentualnych posiłków, etc.(jeżeli 

dotyczy); 

9) wypełniania w trakcie udziału w zajęciach ankiet ewaluacyjnych (jeżeli dotyczy); 

10) współpracy z osobami realizującymi Projekt; 

11) bieżącego informowania pracowników GOPS o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić dalszy udział w Projekcie, a także o istotnych zmianach sytuacji bytowej, 

zdrowotnej, rodzinnej itp., które mogą wpłynąć na miejsce na liście rezerwowej            

na dane wsparcie.  

 

4. Uczestnik/Uczestniczka może zostać skreślony z listy uczestników Projektu                           

w przypadku nie realizowania bądź naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu      

lub ścieżki reintegracji lub kontraktu socjalnego/kontraktu trójstronnego/umowy 

użyczenia. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników/Uczestniczek Projektu podejmuje 

w takim przypadku Kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego.  

 

GOPS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, 

wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji Projektu.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję warunki niniejszego 

Regulaminu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym                          

do prawidłowej realizacji projektu.  

 

 
 

……………………..….…………...….…    ……………………...…………………………. 
         miejscowość i data                                                              czytelny podpis 
  
 
 
 
Załączniki: 
 

1) Kryteria kwalifikowalności do projektu „Pomocna Dłoń w Gminie Sławno” 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie pn. „Pomocna Dłoń w gminie Sławno” 

 
 

Kryteria kwalifikowalności do projektu „Pomocna Dłoń w Gminie Sławno” 
 
 
 
I. Kryteria kwalifikowalności do poszczególnych form wsparcia 

Kryterium 
Obligatoryjne 

TAK/NIE 

1. Zamieszkiwanie na terenie gminy wiejskiej Sławno (wszystkie) tak 

2. Spełnienie jednego z poniższych warunków: 
1) pełnienie roli opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej 

(wsparcie dla opiekunów faktycznych); 
2) posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; 
3) kwalifikowanie się, jako osoba niesamodzielna; 
4) wiek min. 60 lat kobiety, min. 65 lat mężczyźni                                 

(w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w Klubie 
Seniora); 

tak 

 
 
II. Kryteria dodatkowe do poszczególnych form wsparcia 
 

Kryterium 
Obligatoryjne 

TAK/NIE 
PUNKTY 

1. Zamieszkiwanie na rewitalizowanym obszarze gminy 
wiejskiej Sławno 

nie      Tak - 5    nie - 0 

2. Osoba niesamodzielna nie Tak - 5    nie - 0 

3. Aktualne orzeczenie ON nie 

lek. um. znacz 

1 3 5 

4. Samotność nie Tak - 10      nie - 0 

5. Dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego, o którym mowa w Ustawie o pomocy 
społecznej 

nie Tak - 10      nie - 0 

 Razem max. 35 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 

 


