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REGULAMIN PROJEKTU 

(Aktualizacja z dnia 02.01.2020 r.) 

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

 

Oś priorytetowa:  RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

 

 

Biuro Projektu: 

Urząd Gminy w Sadowiu 

27 – 580 Sadowie,   

Sadowie 131C 

tel. 15 832437 

fax. 15 8692436 

e-mail: urzad@sadowie.pl 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć mowa w Regulaminie o: 

1. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Sadowiu, 27 – 580 Sadowie,  Sadowie 131C; 

2. Formularzu Zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz z danymi Kandydata/-tki, w oparciu 

o który odbywa się rekrutacja i kwalifikacja Kandydatów/tek do Projektu; 

3. Grupie docelowej – należy przez to rozumieć osoby, do których skierowany jest Projekt; 

4. Kandydacie/Kandydatce – należy przez to rozumieć osobę zgłoszoną do udziału w Projekcie, która 

zadeklarowała chęć udziału w Projekcie i przedstawiła dokumenty zgłoszeniowe potwierdzające spełnienie 

wymogów uczestnictwa w Projekcie; 

5. Kierownik/Kierowniczka Projektu – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą Projektem; 

6. Asystent/ka Kierownika/Kierowniczki Projektu – należy przez to rozumieć osobę kierującą Projektem; 

7. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie 

osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

8. Osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym – Osoba 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 zastępczej25 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 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; 25 W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 
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warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 123 f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i nie dyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020; g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden opiekunów nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością; h) osoby niesamodzielne; i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności objęte dozorem 

elektronicznym; k) osoby korzystające z PO PŻ. 

9. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia 

społecznego - wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w punkcie 8 niniejszego 

słowniczka (współwystępowanie różnych przesłanek) 

10. 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. 

11. Osobie z niepełnosprawnościami – Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których  mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem 

lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

12. Osoba zależna – należy przez to rozumieć osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej 

opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestniczącą w Projekcie, pozostającą 

z nią we wspólnym gospodarstwie domowym; 

13. Usługi opiekuńcze – należy przez to rozumieć usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług 

opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi 

krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie 

opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych; 

14. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych 

społecznie w gminie Sadowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie RPSW.09.02.00; 

15. Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Gminę Sadowie; 

16. Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału 

w Projekcie, spełniającą kryteria wskazane w § 4., ust. 1 i 2; 

 

§ 2. 

1. Regulamin Projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie 

Sadowie”, zwany dalej: Regulaminem, określa zasady rekrutacji oraz kryteria uczestnictwa w Projekcie. 

2. Do udziału w projekcie preferowane są osoby spełniające kryterium nieprzekroczenia 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, a osoby które nie spełniają tego kryterium będą częściowo 

dokonywać odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (opis zasad odpłatności w § 8). 
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3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do 

kompetencji Realizatora Projektu. 

 

Informacje o Projekcie, zasady organizacji poszczególnych usług 

§ 3. 

1. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 110 osób (w 

tym 75K i 35M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym rodzin i 

dzieci), osób zależnych (niesamodzielnych) i osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) z 

terenu gminy Sadowie poprzez uruchomienie 2 Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężycach, 

rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez OPS w 

Sadowiu poprzez zatrudnienie 5 opiekunów zawodowych oraz utworzenie 17 miejsc w mieszkaniach 

wspomaganych/chronionych do dnia 30.11.2021 r. 

2. Projekt realizowany jest od dn. 01 kwietnia 2019 r. do 30 listopad 2021r. na terenie gminy Sadowie.  

3. Do Projektu zakwalifikowanych zostanie 110 Uczestników/-czek, spełniające kryteria określone w § 4. 

Regulaminu. 

4. W ramach Projektu każdy Uczestników/-czek weźmie udział w jednej z poniższych form wsparcie: 

a) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Łężyce; 

b) Udział w Klubie Seniora w miejscowości Wszechświęte; 

c) Usługi opiekuńcze w miejscy zamieszkania; 

d) Miejsce pobytu czasowego w mieszkaniu chronionym/wspomaganym; 

e) Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

§ 4. 

1. Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar gminy Sadowie w województwie 

świętokrzyskim - weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia Kandydata/Kandydatki w 

formularzu zgłoszeniowym; 

b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z powodów 

uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub osobą z ich 

otoczenia w tym rodzin (zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020)  

2. Dodatkowe kryteria obligatoryjne w przypadku rekrutacji do poszczególnych form wsparcia: 

a) Kluby seniora – osoby z ukończonym 60 rokiem życia; 

b) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – osoby starsze i niesamodzielne w tym osoby 

niepełnosprawne; 

c) Mieszkania wspomagane/chronione – osoby niesamodzielne w tym osoby niepełnosprawne i 

członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością 

d) Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych – osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i/lub osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) 

3. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu po spełnieniu kryteriów określonych w § 4. 

punkt 1, jest wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu kompletu dokumentów - Formularza Zgłoszeniowego 

wraz z załącznikami, zawierającego dane Kandydata/tki do Projektu – załącznik nr 1 do Regulaminu 

4. W zależności od formy wsparcia, zgodnie z § 3. ust. 4 lit a), b), c), d), pierwszeństwo udziału w projekcie będą 

miały osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
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gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej - weryfikacja na podstawie załącznika numer 1 do formularza zgłoszeniowego oraz złożonych 

dokumentów potwierdzających osiągany dochód (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem) zgodnie z 

ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W formie wsparcia o której mowa w § 3. ust. 4 lit e), nie 

ma obowiązku złożenia dokumentów potwierdzających osiągany dochód. Złożenie dokumentów ma charakter 

dobrowolny i podlega punktacji tylko w momencie wystąpienia. 

5. Kandydat/kandydatka do udziału w Projekcie, poza warunkami określonymi w § 4. ust. 1 i 2, podlega 

dodatkowym, punktowanym kryteriom wyboru, które wynikają z założeń Projektu: 

a) Osoba, której 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 - (dodatkowe 5 punktów w procesie rekrutacji) weryfikacja na podstawie załącznika numer 1 do 

formularza zgłoszeniowego oraz złożonych dokumentów potwierdzających osiągany dochód (ksero 

potwierdzone za zgodność z oryginałem) zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

b) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia 

społecznego (dodatkowe 3 punkty w procesie rekrutacji) – weryfikacja na podstawie załącznika numer 2 

do formularza zgłoszeniowego 

c) osoba korzystająca z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (dodatkowe 2 punkty w procesie rekrutacji) – 

weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia Kandydata/Kandydatki w formularzu zgłoszeniowym.; 

d) osoba z niepełnosprawnością (dodatkowe 2 punkty w procesie rekrutacji) - weryfikacja na podstawie 

złożonej kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności; 

e) członek rodziny, w której jest osoba posiadająca niepełnosprawność (dodatkowy 1 punkt w procesie 

rekrutacji) - weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia Kandydata/Kandydatki w formularzu 

zgłoszeniowym. 

6. W przypadku, gdy Kandydat/Kandydatka nie złoży wraz z Formularzem zgłoszeniowym dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryterium  o jakich mowa w punkcie § 4 punkt 3 a), b) oraz d), dodatkowe punkty 

za to kryterium nie zostaną przyznane. 

 

Rekrutacja 

§ 5. 

1. Nabór do Projektu będzie miał charakter jawny, otwarty i będzie zgodny z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych form wsparcia. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.04.2019 r. do 20.09.2019 r., z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo modyfikacji terminów rekrutacji (przedłużenia lub zamknięcia 

naboru) w przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub w przypadku wyczerpania 

miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji. Informacja o wydłużeniu lub wstrzymaniu rekrutacji podana 

zostanie na stronie internetowej Projektu.   

4. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w Projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa, na 

wypadek rezygnacji uprzednio zakwalifikowanego/-ej do projektu Uczestnika/-czki. Osoby z listy rezerwowej 

mają pierwszeństwo udziału w Projekcie przed przeprowadzeniem rekrutacji uzupełniającej. 

5. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest jedynie w przypadku niewystarczającej liczby 

Kandydatów/Kandydatek na liście rezerwowej, mogących zająć miejsca zwolnione przez uprzednio 

zrekrutowane osoby. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu po spełnieniu kryteriów określonych w § 4., jest 

wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu kompletu dokumentów - Formularza Zgłoszeniowego wraz z 

załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

7. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej dokumenty zgłoszeniowe będą  przyjmowane w sposób ciągły. W 

przypadku wolnych miejsc na poszczególne formy wsparcia, każdy/-a Kandydat/-tka weźmie udział w 
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rekrutacji uzupełniającej. W przypadku braku wolnych miejsc w poszczególnych formach wsparcia, każdy/-a 

Kandydat/-tka zostanie umieszczony na liście rezerwowej. Lista rezerwowa będzie tworzone zgodnie z 

kolejnością zgłoszeń i przechowywane w Biurze Projektu.  

8. Dokumenty niekompletne podlegają odrzuceniu i nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym.   

9. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze Projektu i na stronach internetowych Gminy Sadowie.  

10. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź przesyłki 

kurierskiej na adres Biura Projektu. Za datę złożenia dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę wpływu 

Formularza Zgłoszeniowego do Biura Projektu. 

11. Przyjmowane będą jedynie dokumenty rekrutacyjne wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą 

i podpisem Kandydata/-tki i/lub opiekuna prawnego. 

12. Przesłanie dokumentów wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu nie stanowi zobowiązania Realizatora 

Projektu do zakwalifikowania Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki do udziału w Projekcie. 

13. O przyjęciu Kandydatów/-tek do Projektu decydować będzie: 

a. pozytywna ocena dokumentów rekrutacyjnych, spełniających kryteria formalne; 

b. liczba przyznanych punktów, o których mowa w § 4. ust. 3; 

c. w przypadku jednakowej liczby punktów liczy się kolejność zgłoszeń, rozumiana jako data wpływu 

kompletnych i oryginalnych dokumentów wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

14. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika/-czki do Projektu: 

a. Uczestnik/Uczestniczka Projektu, najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia, zobowiązany/-a będzie do 

uzupełnienia i złożenia podpisanej Deklaracji udziału w Projekcie wraz z załącznikami – Załącznik nr 2 do 

Regulaminu. Złożenie ww. Deklaracji równoznaczne będzie z formalnym przystąpieniem do Projektu; 

b. Uczestnik/-czka Projektu zobligowany/-a jest do przedłożenia Realizatorowi Projektu wraz z Deklaracją 

udziału w projekcie: 

• Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - 

Załącznik 1 do Deklaracji; 

• Oświadczenia uczestnika projektu o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia– Załącznik 2 do 

Deklaracji. 

 

Zobowiązania Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

§ 6. 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a. przestrzegania niniejszego Regulaminu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych 

społecznie w gminie Sadowie”;  

b. przestrzeganie Regulaminów poszczególnych form wsparcia, w których bierze udział: 

a) Regulaminu Klubów Seniora 

b) Regulaminu świadczenie usług opiekuńczych  

c) Regulaminu mieszkań wspomaganych 

d) Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach 

c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

d. regularnego uczestnictwa w wybranych formach wsparcia, organizowanych w ramach Projektu a także 

potwierdzania udziału w powyższych przedsięwzięciach własnoręcznym podpisem na liście obecności; 

e. niezwłocznego informowania (telefonicznego lub pisemnego) Realizatora Projektu o nieobecności  

w oferowanych formach wsparcia, 

f. udziału w prowadzonych przez Realizatora Projektu badaniach oraz ich ewaluacji. Planowane jest 

przeprowadzanie: ankiet oceniających, bezpośrednich wywiadów z Uczestnikami/-czkami Projektu; 
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g. wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez realizatora Projektu własnego wizerunku do celów 

związanych z promocją Projektu, monitoringiem, ewaluacją i kontrolą, w czasie trwania Projektu i po jego 

zakończeniu; 

 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

§ 7. 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest uprawniony do: 

a. korzystania z usług oferowanych w ramach Projektu (w zależności od wyboru), w tym korzystania z pełnej 

oferty Klubów Seniora / Usług Opiekuńczych / Mieszkań Wspomaganych / szkoleń; 

b. rezygnacji z udziału w Projekcie, pod warunkiem iż wynika to z ważnej, uzasadnionej przyczyny. 

Rezygnacja wymaga złożenia pisemnego oświadczenia Uczestnika/-czki w terminie do 5 dni 

kalendarzowych u Realizatora Projektu. Pozostałe warunki rezygnacji określa § 8. Regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik/-czka biorący udział  w Projekcie na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany/a jest do 

informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w  ciągu 7 dni od ich 

powstania. 

 

Zasady odpłatności za udziału w Projekcie 

§ 8. 

1. Udział w Projekcie jest dla Uczestnika/-czki bezpłatny za następujące usługi społeczne: 

a. uczestnictwo w klubie seniora,  

b. miejsce w mieszkaniu chronionym/wspomaganym, 

c. szkolenia, 

d. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla Uczestnika/-czki, 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 

2. Dla Uczestnika/-czki, których dochód 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, Realizator Projektu przewiduje pobieranie odpłatności za świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, skorelowane z zasadami dotychczas obowiązującymi w Gminie 

Sadowie  zgodnie z obowiązującą „Uchwałą nr XV/88/2019 Rady Gminy w Sadowie z dnia 13 grudnia 2019 

r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb 

ich pobierania”. 

3. Realizator projektu przewiduje pobieranie odpłatności w sytuacji o której mówi § 8 punkt 2 w następujących 

wysokościach: 

a) osoby z poziomem powyżej 150% do 250% właściwego kryt. dochodowego– 40,00 zł (osoba 

samotnie gospodarująca) oraz 120 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z 

usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

b) osoby z poziomem powyżej 250% do 300% właściwego kryt. dochodowego– 120,00 zł (osoba 

samotnie gospodarująca) oraz 200 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z 

usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

c) osoby z poziomem powyżej 300% do 350% właściwego kryt. dochodowego– 240,00 zł (osoba 

samotnie gospodarująca) oraz 320 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z 

usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania 
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d) osoby z poziomem powyżej 350% do 400% właściwego kryt. dochodowego– 400,00 zł (osoba 

samotnie gospodarująca) oraz 480 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z 

usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

e) osoby z poziomem powyżej 400% właściwego kryt. dochodowego– 800,00 zł (osoba samotnie 

gospodarująca) oraz 800 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi 

opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

4. Podstawą kalkulacji jest wskazana w uchwale o której mowa w § 8 punkt 1 stawka 20 zł za 1 godzinę opieki 

przy średnim zaangażowaniu opiekuna 40 h w miesiącu na jedną osobę 

5. Opłaty uiszcza się za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

§ 9. 

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/-czki Projektu z listy Uczestników/-czek 

Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, 

w szczególności w przypadku podejmowania działań uniemożliwiających poprawną i zgodną 

z harmonogramem realizację zajęć,  agresji słownej, naruszenia nietykalności cielesnej innych uczestników, 

osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika biura projektu, aktu wandalizmu. 

7. W przypadku rezygnacji lub zakończenia uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/-czka projektu zostanie 

automatycznie zwolniony/-a z obowiązku stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Zakończenie udziału w projekcie 

§ 10. 

1. Za ukończenie udziału w Projekcie uznaje się zakończenie udziału w ostatniej zaplanowanej formie wsparcia.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2020 r.  

2. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia realizacji Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzanie dodatkowych 

postanowień. 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

5. Uczestnicy/-czki Projektu są zobowiązani do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 

6. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą starały się 

rozstrzygnąć go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie 

Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Realizatora Projektu. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1  Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2  Deklaracja udziału w Projekcie 


