„NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty
nr 287/2018 z dnia 11 maja 2018r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „NESTOR - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6:
Integracja, Działania 6.2: Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2: Rozwój usług społecznych.
§1
Informacje ogólne
1.

2.

3.

4.
5.

Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Uczestników/czek do projektu
„NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest przez Lidera – Powiat Kartuski, w partnerstwie z: Gminą Stężyca,
Gminą Sierakowice, Gminą Sulęczyno, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy oraz
Fundacją Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 z siedzibą w Gdańsku.
Celem projektu jest objęcie wsparciem 175 uczestników z terenu gmin Stężyca, Sierakowice
oraz Sulęczyno. Działania w projekcie skierowane zostaną głównie do osób starszych w wieku
poproduktywnym, rencistów, osób niepełnosprawnych, z długotrwałymi chorobami, ubogich,
samotnych, z trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu, poprzez objęcie ich usługami
społecznymi.
Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2018 – 31 grudzień 2020 roku.
W ramach projektu powstaną:
1) Kluby aktywności – obejmą swoim zasięgiem gminy Sierakowice, Stężyca oraz
Sulęczyno, w których uczestnicy będą brać udział w zajęciach w formie uniwersytetu
ludowego w ramach VII bloków tematycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości
osób korzystających ze wsparcia;
2) Teleopieka – system pozwalający osobom starszym i samotnym na natychmiastowe
wezwanie pomocy w razie nagłej potrzeby, mający stanowić zalążek systemu
obejmującego cały powiat kartuski.
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§2
Uczestnicy projektu
1.

Projekt skierowany jest do 175 mieszkańców gmin Sulęczyno, Stężyca oraz Sierakowice,
tj. osób starszych w wieku poproduktywnym, rencistów, osób niepełnosprawnych
z długotrwałymi chorobami, ubogich, samotnych z trudnościami w samodzielnym
funkcjonowaniu
2. Preferowane do objęcia wsparciem są osoby:
a. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu
więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 (współwystępowanie różnych przesłanek);
b. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c. z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub
więcej niepełnosprawności) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi.
d. korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej

1

Definicja zgodnie z Regulaminem konkursu – Rozdział 2.4.
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to:
a.
osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą 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
ww. ustawy;
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, 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;
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;
f.
osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
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, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;
i.
osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia;
j.
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, tj. osoby:

bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach);

bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla
imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące
długookresowe wsparcie z powodu bezdomności w postaci specjalistycznego zakwaterowania wspieranego);

z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone
przemocą);

z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi (rozumianymi jako konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe –
lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie), przy czym osoby dorosłe
mieszkające z rodzicami nie powinny być zaliczane do tej grupy osób, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub
mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach;
k.
osoby korzystające z PO PŻ.
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Potrzebującym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zakres
wsparcia dla tych osób lub rodzin nie może powielać działań, które dana osoba lub
rodzina otrzymała z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.
e. osoby, które nie korzystają z innego rodzaju wsparcia dla seniorów (np. kluby seniora,
uniwersytet III wieku, projekty i przedsięwzięcia skierowane na wsparcie seniorów)

1.
2.

§3
Rodzaje wsparcia
Uczestnicy na etapie rekrutacji wybierają rodzaj wsparcia o które chcieliby się ubiegać poprzez
zaznaczenie odpowiedniej rubryki w Formularzu rekrutacyjnym.
Formy wsparcia o które można się ubiegać to:
a. Klub Aktywności w Sierakowicach,
b. Klub Aktywności w Gowidlinie,
c. Klub Aktywności w Paczewie,
d. Klub Aktywności w Stężycy,
e. Klub Aktywności w Węsiorach,
f. Teleopieka.
§4
Rekrutacja

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Uczestnicy zostaną wyłonieni przez Komisję Rekrutacyjną w trakcie procesu rekrutacji.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego
z partnerów projektu, tj. Powiatu Kartuskiego, Gminy Sierakowice, Gminy Stężyca, Gminy
Sulęczyno, Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy oraz Fundacji
Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej.
Rekrutacja odbywać się będzie od 14 maja 2018 roku do momentu wyczerpania miejsc
świadczenia usług społecznych przewidzianych w ramach projektu.
Po przeprowadzanej rekrutacji Komisja sporządza listę osób zakwalifikowanych do projektu
oraz listę osób rezerwowych.
Rekrutacja w późniejszym terminie będzie miała charakter ciągły, na zasadzie doboru kolejnych
osób w przypadku zwolnienia miejsca świadczenia usług społecznych przewidzianych w
projekcie z listy rezerwowej, za zasadach przewidzianych w rekrutacji.
Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do
siedziby Biura Projektu odpowiednich dokumentów:
a. Karty informacyjnej (zał. nr 1)
b. Formularza rekrutacyjnego (zał. nr 2).
c. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3).
d. Oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 4).
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e. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 5).
7. W przypadku korzystania z TELEOPIEKI podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia jest to,
że osoba korzystająca we własnym zakresie zapewni stałą łączność telefoniczną (stacjonarną
lub komórkową w postaci abonamentu) co jest niezbędne do świadczenia usługi.
8. Dokumenty można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data stempla
pocztowego,) w Biurze Projektu znajdującym się w Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. 11 listopada 3, 83-300 Kartuzy.
9. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie, w języku polskim i podpisane we wszystkich
wskazanych miejscach.
10. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane będą w Biurze Projektu i przetwarzane będą jedynie
do celów związanych z projektem.
11. Wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte osoby:
a. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu
więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (współwystępowanie różnych
przesłanek);
b. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c. z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub
więcej niepełnosprawności) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi.
d. korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zakres
wsparcia dla tych osób lub rodzin nie może powielać działań, które dana osoba lub
rodzina otrzymała z PO PŻ w ramach działań towarzyszących. Komisja będzie
rozpatrywać tylko kompletne wnioski. Niekompletne wnioski zostaną odrzucone ze
względów formalnych.
e. osoby, które nie korzystają z innego rodzaju wsparcia dla seniorów (np. kluby seniora,
uniwersytet III wieku, projekty i przedsięwzięcia skierowane na wsparcie seniorów)
12. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału
w projekcie.
13. Komisja rekrutacyjna dokonuje zakwalifikowania osób do projektu na podstawie dokumentów
rekrutacyjnych, preferując do wsparcia osoby spełniające przesłanki w pkt 9.
a. w przypadku wątpliwości w zakresie dokumentów rekrutacyjnych Komisja może
zwrócić się do kandydata z prośbą o wyjaśnienia;
b. w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc wsparcia o zakwalifikowaniu do
projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
14. Komisja poinformuje pisemnie/telefonicznie osoby zakwalifikowane do projektu
o pozytywnym wyniku procesu rekrutacyjnego.
15. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
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16. Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do otrzymania wsparcia w ramach regularnej
rekrutacji zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i poinformowani o możliwości skorzystania
ze wsparcia w przypadku zwolnienia miejsca świadczenia usługi społecznej w ramach projektu.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

1.
2.

§5
Prawa i obowiązki uczestników projektu
Wszyscy uczestnicy projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa
w projekcie, w tym w szczególności o terminach, miejscach i zasadach uczestnictwa
w wybranych formach wsparcia przewidzianych w projekcie.
Uczestnicy mają prawo do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących realizowanych form
wsparcia.
Organizator wymaga od uczestników Projektu punktualności, obecności, aktywnego
uczestnictwa w formach przewidzianych w Klubach NESTOR, w warsztatach, szkoleniach,
pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego zachowania zgodnie z normami
społecznymi.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisywania list obecności i do udziału w badaniach
ankietowych, prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.
W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od
uczestników projektu zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie
wskazanym przez Lidera Projektu.
Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Lidera Projektu o ewentualnych
zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu
zamieszkania, miejsca zatrudnienia.
W przypadku korzystania z TELEOPIEKI, osoba korzystająca we własnym zakresie zapewni stałą
łączność telefoniczną (stacjonarną lub komórkową w postaci abonamentu) co jest niezbędne do
świadczenia usługi
Zniszczenie sprzętu użyczonego w ramach TELEOPIEKI może skutkować odpowiedzialnością
finansową korzystającego.
Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie może spowodować
skreślenie z listy uczestników projektu.
§6
Postanowienia końcowe
Lider Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
W kwestiach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Lider
Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:
1. Karta informacyjna
2. Formularz rekrutacyjny
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
4. Oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
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