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Regulamin uczestnictwa w programie

„POGODNA JESIEŃ ZYCIA NA KUJAWACH I POMORZU – PROJEKT ROZWOJU
POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW”
dla zadań realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż
Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
Osoba niesamodzielna - osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania
co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną,
niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą
niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.
Partner wiodący – Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK
§1
INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt pod nazwą „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy
środowiskowej dla seniorów” realizowany jest przez Kujawsko – Pomorski Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy w partnerstwie z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
3. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych
usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług
ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych.
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko – pomorskie.
5. Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
6. Biuro projektu partnera wiodącego znajduje się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego
Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy przy ul. dr. E. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz.
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Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00. Telefon
kontaktowy: 52 322 55 68.
7. Informacja o projekcie oraz niniejszy regulamin są dostępne na stronie internetowej
Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK: www.bydgoszcz.pck.org.pl oraz
w oddziałach Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu
i Włocławku.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Pogodna
jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej
dla seniorów” zwanym dalej projektem.
2. Grupą docelową w projekcie są:
1) niesamodzielne osoby starsze z wyłączeniem osób leżących;
2) opiekunowie faktyczni;
3) osoby chcące podjąć zatrudnienie lub wolontariat jako opiekunowie niesamodzielnych
osób starszych.
3. Projekt zakłada realizację działań na rzecz niesamodzielnych osób starszych oraz
opiekunów faktycznych w czterech zadaniach:
a. zadanie nr 1: „Usługi dziennej opieki” - realizowane na terenie wybranych gmin
wiejskich;
b. zadanie nr 2: „Usługi pomocy sąsiedzkiej” - realizowane na wybranych terenach
miejskich;
c. zadanie nr 3: „Wsparcie opiekunów faktycznych” (realizowane w Bydgoszczy,
Grudziądzu, Toruniu i Włocławku oraz na terenie innych miejscowości województwa
kujawsko – pomorskiego);
d. zadanie nr 4: „Usługi wolontariatu opiekuńczego” (realizowane w Bydgoszczy,
Grudziądzu, Toruniu i Włocławku).
4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie w formach realizowanych przez PCK jest:
przynależność do grup docelowych projektu określonych w §2 pkt 2;
2) spełnienie kryteriów rekrutacyjnych zawartych w niniejszym regulaminie;
3) nie korzystanie przez osoby z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym
innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.
5. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
1)
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§3
ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja ma charakter otwarty i odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych
szans. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, mężczyzn oraz osób
z niepełnosprawnością znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników projektu.
2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego i innych wymaganych
dokumentów, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.
3. Rekrutacja dla zadań nr 1: Usługi dziennej opieki; nr 2: Usługi pomocy sąsiedzkiej;
nr 4: Usługi wolontariatu opiekuńczego będzie prowadzona od 1 stycznia 2018 r.
do 16 marca 2018 r. z możliwością przesunięcia końcowej daty rekrutacji w przypadku
niewystarczającej liczby chętnych. Rekrutacja dla zadania nr 3: Wsparcie opiekunów
faktycznych będzie miała charakter ciągły i przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2019 r.
4. Nabór uczestników do projektu zostanie przeprowadzony w sposób otwarty, jawny
na podstawie karty zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie www.bydgoszcz.pck.org.pl
oraz dostępnej w siedzibie oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy,
Grudziądzu, Toruniu i Włocławku.
5. Rekrutacja odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn.zm.).
6. Uczestnicy zgłaszający się do udziału w poszczególnych zadaniach oraz zakwalifikowani
do uczestnictwa w projekcie, zobowiązani będą do wypełnienia, podpisania i przedłożenia
następujących dokumentów:
1)

wypełnionego formularza zgłoszeniowego;

2)

zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3)

zgody na rozpowszechnianie wizerunku;

4)

innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie.

7. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na rozpowszechnianie
wizerunku i dostarczenie tych dokumentów osobiście, przesłanie ich za pomocą faxu lub
skanu na adres mailowy do odpowiedniego biura PCK:
- Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK, ul. dr. E. Warmińskiego 10,
85-054 Bydgoszcz, tel. 52 322 55 68, fax 52 322 22 60, e-mail: bydgoszcz@pck.org.pl;
- Oddział Rejonowy PCK w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11-13, 86-300 Grudziądz,
tel./fax 56 462 22 53, e-mail: grudzadz.pck86-300@wp.pl;
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- Oddział Rejonowy PCK w Toruniu, ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń,
tel./fax 56 622 21 29, e-mail: zr.torun@pck.org.pl,
- Oddział Rejonowy PCK we Włocławku, ul. Zduńska 14, 87-800 Włocławek,
tel. 54 231 46 56, tel./fax 54 231 46 65, e-mail: pck@poczta.onet.pl.
8. Karta zgłoszeniowa musi być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami i podpisana
osobiście przez uczestnika.
9. O zakwalifikowaniu się uczestnika do projektu decydują następujące kryteria:
1) dostarczenie kompletnej, prawidłowo i czytelnie wypełnionych dokumentów
rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie;
2) kryteria premiujące przyjęte na potrzeby rekrutacji;
3) kolejność zgłoszeń.
10. W przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie większej liczby chętnych
niż przewidują to założenia projektu, zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników.
11. Partner wiodący projektu zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru
w momencie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników zadania w projekcie.
12. Partner wiodący będzie przetwarzał i wykorzystywał zebrane dane wyłącznie w związku
z realizacją projektu, w tym w szczególności do celów monitoringu, sprawozdawczości
i ewaluacji.
13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyraża zgodę
na udostępnienie wizerunku dobrowolnie, aczkolwiek niewyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych lub na udostępnienie wizerunku uniemożliwia udział
uczestnika w projekcie.
§4
KRYTERIA REKRUTACJI DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH
1. Wyboru uczestników projektu na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych
do poszczególnych działań dokonuje partner wiodący.
2. Obligatoryjne kryteria rekrutacji dla niesamodzielnych osób starszych:
a. osoba zamieszkująca na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
b. osoba niepełnosprawna lub niesamodzielna z wyłączeniem osób leżących;
c. osoba, która ukończyła 60. rok życia;
d. osoba nieprzebywająca w opiece całodobowej;
e. osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe lub prowadząca
wspólne gospodarstwo domowe z inna osobą niesamodzielną
lub niepełnosprawną.
3. Priorytetowo będą traktowane osoby (kryteria premiujące):
a. których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
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b. ze znaczną, umiarkowaną lub sprzężoną niepełnosprawnością;
c. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
d. korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
e. zamieszkujące obszar peryferyjny;
f. zamieszkujące obszar zdegradowany;
g. mężczyźni.
4. Lista dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych:
a. osoba niepełnosprawna: orzeczenie lekarskie;
b. osoba niesamodzielna: zaświadczenie od lekarza lub opinia pracownika
socjalnego;
c. kryterium dochodowe: decyzja o przyznaniu świadczenia i/lub zaświadczenie
o zarobkach.
§5
KRYTERIA REKRUTACJI DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
1. Wyboru uczestników projektu na podstawie kolejności zgłoszeń dokonuje partner
wiodący.
2. Obligatoryjne kryteria rekrutacji:
a. osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną;
b. osoba niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia
z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną;
c. osoba zamieszkująca i/lub pracująca i/lub ucząca się w województwie kujawsko
– pomorskim.
§6
KRYTERIA REKRUTACJI DLA OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ ZATRUDNIENIE
LUB WOLONTARIAT JAKO OPIEUN NIESAMODZIELNEJ OSOBY STARSZEJ
1. Wyboru uczestników projektu na podstawie kolejności zgłoszeń dokonuje partner
wiodący.
2. Obligatoryjne kryteria rekrutacji:
a. osoba pełnoletnia;
b. osoba zamieszkująca i/lub pracująca i/lub ucząca się w województwie kujawsko
– pomorskim.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Partner wiodący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie.
2. Powyższy regulamin uczestnictwa obowiązuje w okresie realizacji projektu.
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