
 

 
 

 

REGULAMIN REKTRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny dla Osób Starszych 

nr RPLU.11.02.00-06-0054/18 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: 

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny dla Osób Starszych, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ z siedzibą 

przy ul. Ogrodowej 46, 22-100 Chełm – w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktyw-

nych Animatorów Kultury, 22-500 Hrubieszów,  ul. 3 Maja 37. 

3. Biuro projektu mieści się w Chełmie, ul. Ogrodowa 47. 

4. Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2021. 

5. Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie, powiat: miasto Chełm, powiat 

chełmski. 

6. Zarząd projektu tworzą: koordynator, asystent koordynatora, asystent ds. monitoringu. 

7. Grupę Sterującą tworzą: Zarząd i przedstawiciel P.  

 

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty, oznaczają: 

 

1. Partner Wiodący  – Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie 

2. Partner – Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie 

3. Projekt – oznacza projekt pod nazwą „Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-

Pielęgnacyjny dla Osób Starszych” nr RPLU.11.02.00-06-0054/18 

4. Instytucja powierzająca – oznacza Urząd Marszałkowski w Lublinie 

5. EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

6. RPO WL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 

7. Ośrodek – Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny dla Osób Starszych 

8. Uczestnik projektu (U) – oznacza osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie i ob-

jętą przynajmniej jedną formą wsparcia w ramach projektu. 

9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na 

udział w projekcie; 

10. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie; 



 

11. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się 

o zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek złożyć do Biura Projektu. 

 

§ 3 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

1. Celem projektu jest poprawa jakości życia, integracja ze społecznością rodzinną 

i lokalną, w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji, a jednocześnie 

zapobieganie umieszczeniu w placówce opiekuńczej 40 os./28K (w tym 20 osób 

z niepełnosprawnościami) w wieku 55 lat i więcej, u których zdiagnozowano wysoki 

stopień niesamodzielności na skutek niepełnosprawności, schorzeń lub podeszłego 

wieku, zamieszkałych na terenie m. Chełm lub pow. chełmskiego. 

2. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o regulamin, w placówce, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r. 

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma 

być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-

Pielęgnacyjny dla Osób Starszych spełni standardy w zakresie ochrony p. poż. oraz 

standardy określone w § 3 ww rozporządzenia. 

3. DORP zapewni 8-godzinną ofertę wsparcia w dniach od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-17.00. 

4. Ramowy porządek dziennego pobytu zawiera załącznik nr 14 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 4 

UCZESTNICY 

1. Grupę docelową stanowi 40 osób, zamieszkałych na terenie miasta Chełm lub powiatu  

chełmskiego, w tym: 

1) 28 kobiet,  

2) minimum 3 osoby mieszkają na obszarach wiejskich, 

3) minimum 50% posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz-

nego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535) - (m.in. niepełnosprawność intelektualna, ru-

chowa kończyn dolnych). 

2. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) są w wieku 55 lat i więcej, 

2) zamieszkują w województwie lubelskim, na terenie miasta Chełm lub powiatu 

chełmskiego,  

3) są osobami niesamodzielnymi na skutek schorzeń lub niepełnosprawności lub po-

deszłego wieku - utrudniających samodzielność i wymagają opieki lub wsparcia 

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej 

z podstawowych czynności dnia codziennego, 

4) wyrażają zdolność i chęć uczestnictwa w Projekcie, 

5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

6) zadeklarują systematyczny udział w poszczególnych formach wsparcia przewi-

dzianych w Projekcie, 

7) zobowiążą się do udzielania informacji na temat swoich losów rodzinnych 

i zawodowych w trakcie trwania wsparcia w ramach projektu oraz do 4 tygodni od 

dnia zakończenia udziału w Projekcie. 



 

 

§ 5 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 

1. Rekrutacja do projektu ma charakter powszechnej dostępności, niedyskryminowania, 

równości szans (w tym osób niepełnosprawnych, równości płci i narodowości) 

i prowadzona będzie w sposób ciągły od września 2018 roku do listopada 2021 roku.  

2. Partner Wiodący zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji 

w przypadku pozytywnego zakwalifikowania założonej liczby Uczestniczek/ Uczest-

ników. 

3. W przypadku zwolnienia się miejsc w Ośrodku, przewiduje się nabór z listy uzupeł-

niającej. 

4. Rekrutacja odbywała będzie się za pośrednictwem następujących kanałów informa-

cyjnych: 

1) strona internetowa PW i P oraz partnerów społecznych (OPS, MOPR, PCPR, 

organizacje pozarządowe), 

2) tablice ogłoszeń w siedzibie PW i P oraz partnerów społecznych (OPS, MOPR, 

PCPR, organizacje pozarządowe),  w tym organizacji, o których mowa w PO 

PŻ na terenie objętym projektem, 

3) ulotki i plakaty – kolportaż przez PW, P, partnerów społecznych i wolontariu-

szy 

4) bezpośrednio poprzez pracowników socjalnych i partnerów społecznych (jak 

wyżej) w bezpośrednich rozmowach z potencjalnymi uczestnikami, 

5) ogłoszenia prasowe w prasie o zasięgu powiatowym, 

6) informacje za pośrednictwem popularnych w powiecie stron internetowych. 

 

5. W procesie naboru będą brane pod uwagę kryteria wymienione poniżej: 

 

1) formalne (kandydat spełnia łącznie zapisy od pkt. a do pkt. c)  

a) mieszka w dniu złożenia Formularza zgłoszeniowego (w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późn.zm., art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie miasta 

Chełm lub powiatu chełmskiego; 

b) złożył/a we wskazanym terminie wymagane dokumenty rekrutacyjne: Formu-

larz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami,  

c) jest osobą w wieku co najmniej 55 lat, która równocześnie jest osobą niesamo-

dzielną w rozumieniu wytycznych w zakresie realizowanych przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wyko-

nywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i nie 

ma przeciwskazań do udziału w DORP – dostarczyła zaświadczenie od lekarza 

rodzinnego lub lekarza specjalisty, 

d) w przypadku ubiegania się o opiekę domową – złożył/a Deklarację przystą-

pienia do udziału w akcji „Pomoc Sąsiedzka”  (załącznik nr 17). 

 

2) premiujące, co oznacza, że w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby: 

a) starsze niesamodzielne lub niepełnosprawne, u których dochód nie przekracza 

150 % właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 



 

12.03.2004 r., o pomocy społecznej - na podstawie oświadczenia o wysokości 

dochodu  z uwzględnieniem zapisów wymienionej ustawy – 15 pkt. 

b) doświadczające wielokrotnie wykluczenia1 z powodu więcej niż jednej prze-

słanek określonych w rozdziale 3 pkt. 13 ww ustawy – na podstawie oświad-

czenia (Załącznik 11) – 15 pkt. 

c) osoba zamieszkała na obszarach wiejskich lub  miasta do 20 tys. mieszkańców 

– 10 pkt. 

d) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na podstawie 

orzeczenia, w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – 15 pkt., 

w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 10 pkt. 

e) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburze-

niami rozwoju – na podstawie orzeczenia – 15 pkt. 

f) korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (a zakres 

wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba lub ro-

dzina otrzymała lub otrzymuje z ww programu ) – na podstawie oświadczenia 

(Załącznik 5) lub zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej – 15 pkt. 

g) samotne – na podstawie oświadczenia – 5 pkt 

h) hospitalizowane w okresie ostatnich 12 m-cy – na podstawie oświadczenia lub 

ksero karty informacyjnej z pobytu w szpitalu – 5 pkt. 

 

3) Kryterium rozstrzygające:  

a) niższy dochód,  

b) kolejność zgłoszeń. 

 

                                                 
1
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

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 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 trud-

ności 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 z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;  

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 zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);  

i) osoby niesamodzielne;  

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  

l) osoby korzystające z PO PŻ.  

 



 

6. Osoby ubiegające się o udział w projekcie złożą do Biura projektu we wskazanym 

terminie następujące dokumenty: 

1) Formularz zgłoszeniowy – podpisany czytelnie przez Uczestniczkę/Uczestnika 

lub Opiekuna prawnego w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej (Załącz-

nik 1); 

2) Oświadczenie o spełnianiu kryterium grupy docelowej projektu (Załącznik 2) 

3) Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych (Załącznik 3),  

4) Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik 4); podpisanie deklaracji jest 

równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu; 

5) Oświadczenie o zakresie korzystania/niekorzystania ze wsparcia w ramach 

działań towarzyszących w PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościo-

wa (Załącznik 5), 

6) Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – wymóg nieobligatoryjny, 

7) Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zajęciach DORP lub 

zalecające opiekę domową w miejscu zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki 

wraz z informacją o schorzeniach oraz zleceniem transportu z miejsca 

zamieszania do Ośrodka i z powrotem (Załącznik 6), 

8) Zaświadczenie właściwego MOPR, GOPS, MOPS itp. w przypadku 

korzystania z pomocy, 

9) Dokument potwierdzający wysokość dochodów (np. decyzja ZUS o wysokości 

emerytury lub renty) lub oświadczenie o średnich dochodach wszystkich osób 

zamieszkałych wraz z kandydatem/kandydatką (Załącznik 7A), 

10) Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia (Załącznik 8), 

11) Zobowiązanie rodziny do współpracy w zakresie transportu (Załącznik 16) 

12) Deklarację przystąpienia do udziału w akcji „Pomoc Sąsiedzka” w przypadku 

ubiegania się o opiekę domową (Załącznik nr 17). 

 

7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie projektu 

(www.stowarzyszenieprzystan.pl) i w Biurze Projektu (Chełm, ul. Ogrodowa 46). 

8. Kwalifikowania Uczestniczek/Uczestników projektu dokonywać będzie Zespół 

Rekrutacyjny w składzie: asystent koordynatora, opiekun, pielęgniarka. 

9. Zespół Rekrutacyjny podda ocenie punktowej dane kandydatek/kandydatów – na pod-

stawie Formularza zgłoszeniowego i załączników: 

10. Przy spełnianiu kryteriów na tym samym poziomie, preferencje  w kwalifikacji będą 

mieć osoby o najniższych dochodach 

11. Osoby niezakwalifikowane do wsparcia DORP (Chełm, ul. Ogrodowa 47) lub wspar-

cia świadczonego w miejscu zamieszkania będą mogły ubiegać się o pomoc w ramach 

tzw. „Pomocy Sąsiedzkiej” na podstawie Wniosku o pomoc sąsiedzką (Załącznik 9) 

złożonego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, wymienionymi w pkt. 5. 

12. Zespół Rekrutacyjny przedstawi wstępne wyniki naboru Grupie Sterującej, która do-

kona ostatecznego zatwierdzenia list Uczestniczek/Uczestników oraz list rezerwowych 

– osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa 

w projekcie. 

13. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych. 

14. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osoby, które za-

stąpiły. 

15. O zakwalifikowaniu do projektu wynosi od 1 do 34 miesięcy. 



 

16. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje działania świadczone w Ośrodku 

i w miejscu zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki. 

17. Wsparciem w miejscu zamieszkania zostanie objętych 10 osób, wymagających cało-

dobowej opieki, osób oczekujących na miejsca w domu opieki społecznej lub w za-

kładzie opiekuńczo-leczniczym. 

18. O wynikach rekrutacji Uczestniczka/Uczestnik zostanie poinformowany bezpośrednio 

przez koordynatora/asystenta koordynatora lub asystenta ds. monitoringu – telefonicz-

nie lub e-mailowo. 

19. Osoby zakwalifikowane do projektu, przed rozpoczęciem udziału w projekcie, zobo-

wiązane są do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik 10). 

20. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w projekcie zo-

bowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypeł-

nieniu dokumentów w sposób kompletny i czytelny. 

 

 

§ 6 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób, w tym 30 osób w ramach 

działań DORP i 10 osób w ramach opieki w miejscu zamieszkania.  

2. Formy wsparcia  

1) świadczone w dni powszednie w godz. 8-17 przez opiekunów i pielęgniarki; 

2) dowóz z miejsca zamieszkania do Ośrodka (na podstawie Wniosku lekarza – 

Załącznik 15) i z powrotem; 

3) wsparcie psychologiczne: grupowe (2 razy/tyg. po 1 godz.) i indywidualne 

(min. 1 spotkanie po 1 godz./m-c), 

4) wsparcie terapeutyczne – terapia rodziny: zajęcia z udziałem członków rodzin/ 

krewnych (1 spotkanie x 2 godz. co 2 miesiące), 

5) terapie zajęciowe: 

a) artterapia (2 razy/tyg. po 2godz.),  

b) terapia tańcem (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),  

c) muzykoterapia (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),  

d) treningi „nordic walking” (2 razy/tyg. po 0,5 godz.), 

6) rehabilitacja ruchowa usprawniająca: zajęcia grupowe (ćwiczenia 

ogólnorozwojowe) i indywidualne (po 3 godz./tyg. dla każdego U). 

7) zajęcia kulturalno-edukacyjne w grupach 3-8-osobowych 

a) Nie bądź wczorajszy – zajęcia z udziałem policjanta, bankowca, 

informatyka, samorządowca (2 godz. w miesiącu), 

b) W grupie wesoło – ciekawe pomysły na spędzenie casu wolnego 

(2 razy po 2 godz. w miesiącu), 

c)  Żyj zdrowo – zajęcia z dietetykiem (4 razy po 2 godz. w roku), 

d) Wodny aerobik – zajęcia na basenie (1 raz po 1 godz. w tygodniu), 

e) Turystyka regionu – zajęcia z regionalistą, wycieczki (4 razy po 2-3 

godz. w roku), 

f) Z kulturą na „Ty” – spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury 

(1 raz po 1 godz. w miesiącu). 

3. Wsparcie oferowane w miejscu zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki (zgodnie z za-

leceniem lekarza) obejmie: 

1) usługi opiekuńcze, higieniczne i pielęgnacyjne, 



 

2) rehabilitacja indywidualna (3 godz./tygodniowo – na wniosek lekarza Załącz-

nik 12), 

3) wsparcie psychologiczne indywidualne (min. 1 spotkanie po 1 godz./m-c), 

4) wsparcie terapeutyczne – terapia rodziny: zajęcia z udziałem członków rodzin/ 

krewnych (1 spotkanie x 2 godz. co 2 miesiące), 

5) pomoc w zakupach, 

6) pomoc w przygotowaniu posiłków, praniu, sprzątaniu, uiszczaniu opłat itp. 

4. Wsparcie oferowane dla 30 osób w DORP i 10 osób objętych opieką w miejscu za-

mieszkania w ramach projektu obejmuje ponadto: 

1) catering uwzględniający indywidualne diety,  

2) ubezpieczenie,  

3) środki sanitarno-higieniczne podczas pobytu w ośrodku 

4) gorące i zimne napoje itp. 

5. Osoby niezakwalifikowane do wsparcia DORP lub wsparcia świadczonego w miejscu 

zamieszkania będą mogły ubiegać się o pomoc w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej”, 

koordynowanej przez Asystenta koordynatora. 

 

 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

2) uczestniczenia w miarę możliwości w zajęciach i szkoleniach/kursach 

dodatkowych, wynikających z Projektu, 

3) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności, 

4) dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów 

związanych z realizacją Projektu,  

5) zgłaszania nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem od daty 

ich zaistnienia (o ile jest to możliwe),  

6) wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu 

i po jego zakończeniu,  

7) dbania o sprzęt i wyposażenie w miejscu świadczenia usług (w przypadku 

umyślnego uszkodzenia, zniszczenia sprzętu lub wyposażenia przez 

Uczestnika/ Uczestniczkę, osoba ta może zostać zobowiązana do pokrycia 

kosztów naprawy, lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia),  

8) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

9) informowania Zarządu Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych. 

 

2. Organizator wymaga od uczestników Projektu punktualności, obecności, aktywnego 

uczestnictwa w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego 

zachowania zgodnie z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w DORP. 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 20 dni powoduje wykreślenie z listy 

uczestników projektu. 

4. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się m.in. wyjazd na turnus rehabilitacyjny 

finansowany ze środków publicznych, chorobę potwierdzoną zaświadczeniem 

lekarskim i hospitalizację. 



 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie istnieje możliwość 

zastąpienia uczestnika pod warunkiem, że nowemu uczestnikowi będzie udzielone 

wsparcie przez minimum 1 miesiąc. 

6. Uczestnik/Opiekun prawny Uczestnika/ Uczestniczki zobowiązuje się do udziału w 

badaniach ankietowych, wywiadach przeprowadzanych przez asystenta ds. 

monitoringu  oraz przez psychologa (w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w 

projekcie); 

7. Rodzina lub opiekun prawny/ faktyczny Uczestnika/ Uczestniczki Projektu będzie zo-

bowiązany współpracować z personelem DORP w:  

1) przygotowaniu osób niesamodzielnych lub/ i niepełnosprawnych do transportu 

(zgodnie z załącznikiem nr 10),  

2) dostarczaniu zaleconych przez lekarza leków pobieranych przez Uczestni-

ka/Uczestniczkę,  

3) wcześniejszym uprzedzaniu DORP o nieobecności Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu.  

 

8. Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo do: 

1) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

2) zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio koordynatorowi 

projektu, 

3) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej 

oferowanego wsparcia, 

4) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zajęć i warsztatów, 

5) zapewnienia zajęć zgodne z ramowym programem dnia. 

 

§ 8 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć 

uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu w najwcześniejszym 

możliwym terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa 

w zajęciach. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć Projektu w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji (Załącznik 13). 

3. Partner Wiodący zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników 

Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.  

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadze-

nia dodatkowych postanowień. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na 

stronie internetowej Projektu.  

2. Regulamin może ulec zmianie zwłaszcza w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych 

dokumentów programowych dotyczących realizacji Projektu.  

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Grupa Sterująca, od jej decyzji nie przysługuje odwołanie. 



 

4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w decyzji Partnera Wiodącego.  

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Partnera Wiodącego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 



 

Załączniki: 

 

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy  

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu kryterium grupy docelowej projektu 

Załącznik 3 Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwa-

rzanie danych osobowych  

Załącznik 4 Deklarację uczestnictwa w projekcie  

Załącznik 5 Oświadczenie o zakresie korzystania/niekorzystania ze wsparcia w ramach 

działań towarzyszących w PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

Załącznik 6 Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zajęciach DORP lub 

zalecające opiekę domową w miejscu zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki 

wraz z informacją o schorzeniach oraz zleceniem transportu z miejsca 

zamieszania do Ośrodka i z powrotem  

Załącznik 7 Oświadczenie o średnich dochodach  

Załącznik 8 Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia  

Załącznik 9 Wniosek o pomoc sąsiedzką  

Załącznik 10 Umowa uczestnictwa w projekcie  

Załącznik 11 Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia z powodu więcej niż 

jednej przesłanek określonych w rozdziale 3 pkt. 13 Ustawy z dnia 12.03.2004 

r., o pomocy społecznej  

Załącznik 12 Wniosek lekarza o objęcie Uczestnika/Uczestniczki rehabilitacją 

Załącznik 13 Formularz rezygnacji  

Załącznik 14 Ramowy porządek dziennego pobytu  

Załącznik 15 Wniosek  lekarza o transport Uczestnika/Uczestniczki  

Załącznik 16 Zobowiązanie rodziny do współpracy w zakresie transportu  

Załącznik 17 Deklaracja przystąpienia do udziału w akcji „Pomoc Sąsiedzka”  

 

 



 

 


