Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Mówimy NIE! niesamodzielności”

I.

Informacje o projekcie
1. Projekt „Mówimy NIE! niesamodzielności” (nr projektu: RPSW.09.01.00-260012/19) realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
2. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Karczówkowskiej 36, 25-711 Kielce,
telefon: (41)36-69-403. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
w

godzinach

7.00-16.00.

Strona

internetowa

projektu:

www.stowarzyszenie.nadziejarodzinie.org.pl (zakładka Projekty)
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem miasto Kielce
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. – 28.02.2022r.
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa.
II.

Słownik pojęć (definicje)
1. Beneficjent (Organizator) – Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”.
2. Uczestnik– osoba, która spełnia kryteria formalne udziału w projekcie
określone w pkt. III Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, która pomyślnie
przeszła proces rekrutacji.
3. Komisja Rekrutacyjna – Komisja powołana przez Beneficjenta (Organizatora),
której zadaniem jest wybór Uczestników projektu.
4. Strona internetowa projektu – strona, na której będą umieszczone informacje
na temat projektu tj. www.stowarzyszenie.nadziejarodzinie.org.pl (w zakładce
Projekty).

III.

Uczestnicy projektu
Projekt skierowany jest do 115 osób (90K, 25M) zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym
Grupa docelowa:
Grupą docelową w projekcie będą osoby, które łącznie spełnią kryteria (wym.
w RPOŚW 2014-2020 oraz SzOOP):



Osoby

niesamodzielne

w

tym

osoby

niepełnosprawne

ruchowo

i intelektualnie (głównie osoby w wieku 65+)
• K/M korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
• Osoby posiadające I, II lub III stopień niepełnosprawności,

IV.

Opiekunowie osób niesamodzielnych

Proces rekrutacji
Proces rekrutacyjny będzie prowadzony od stycznia 2020 roku w sposób ciągły
dla zachowania stałej liczby uczestników w projekcie.

W miejsce uczestnika

projektu kończącego udział w projekcie niezgodnie z zaplanowaną ścieżką
wsparcia, rekrutowana będzie kolejna osoba.
W procesie rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria- dla osób
niesamodzielnych:
formalne:
- miejsce zamieszkania: miasto Kielce
- decyzja administracyjna MOPR Kielce o skierowaniu do ŚDS
- osoba niekorzystająca z innego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
- osoba z rozpoznaną przez lekarza psychiatrę/neurologa, jednostką chorobową
zgodnie z ICD-10
merytoryczne:
- osoby powyżej 65 roku życia- 2 pkt,
-orzeczenie o niepełnosprawności (wg stopnia i rodzaju)- umiarkowany (2 pkt),
znaczny (3 pkt), niepełnosprawność sprzężona (4 pkt),
- dochód nie przekraczający 150% kryterium dochodowego- 2 pkt,
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań- 2 pkt,
- chorzy na chorobę Alzheimera lub zespoły otępienne- 1 pkt.

Dla opiekunów osób niesamodzielnych:
formalne:
- miejsce zamieszkania: miasto Kielce
merytoryczne:
- orzeczenie o niepełnosprawności- 2 pkt,
- osoba powyżej 50 roku życia- 2 pkt,

- płeć: kobieta- 1 pkt,
- dochód nie przekraczający 150% kryterium dochodowego- 2 pkt,
- opiekun osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera lub zespoły otępienne- 1 pkt.

Uczestnikami projektu zostaną osoby z największą ilością punktów.
Wyniki rekrutacji zostaną udokumentowane protokołem.
O wynikach rekrutacji Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni listownie
lub telefonicznie.
W przypadku tej samej ilości pkt zdecyduje data zgłoszenia do projektu,
w przypadku rezygnacji UP z projektu nastąpi uzupełnienie z listy rezerwowej.
W sytuacji trudności w rekrutacji założonej liczby UP zostanie ponowiona akcja
informacyjno– promocyjna oraz wydłużony zostanie czas rekrutacji.

V.

Wsparcie w ramach projektu

Cel główny: Zapewnienie opieki medycznej nad 90 osobami niesamodzielnymi
w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin w miejscach opieki w dziennej
formie poprzez rozszerzenie oferty Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul.
Mielczarskiego 45 (ŚDS) o specjalistyczną opiekę medyczną oraz psychologiczną.
Utworzonych zostanie 60 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.
Objęcie wsparciem psychologicznym oraz zwiększenie kompetencji w zakresie opieki
medycznej 25 osób - opiekunów faktycznych, członków rodzin podopiecznych ŚDS.
Działania:
- fizjoterapia,
- opieka pielęgniarska,
- terapia i rehabilitacja logopedyczna,
- terapia psychologiczna,
- opieka lekarza psychiatry
- warsztaty z trenerem interpersonalnym

VI.

Trwałość rezultatów projektu
Trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona, co najmniej przez okres
realizacji projektu, tj. 24 miesiące od dnia zakończenia realizacji projektu.

VII.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych
przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Uzasadnione
przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej
i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału
w projekcie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych
do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

VIII.

Informacje pozostałe

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące wytyczne
i zasady w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014- 2020.
2. Dopuszcza

się

podpisanie

dokumentów

rekrutacyjnych

przez

opiekuna

faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na
świadome podpisanie dokumentów, a nie ma ona opiekuna prawnego (na
podstawie oświadczenia opiekuna).
3. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym
niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy oraz kandydaci na uczestników
projektu.
4. Aktualna treść Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępna jest
w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i obowiązuje przez cały okres
trwania Projektu.

………………….……………………………………………
podpis Beneficjenta

