Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń”
§ 1.
Informacja o projekcie
1. Projekt „Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń”,
zwany dalej projektem, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1
Zwiększenie dostępnosci usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Realizatorem projektu jest Osrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
2. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
nr RPMA.09.02.01-14-c789/19-00 z dnia 23.12.2019 r. oraz na podstawie aktualnie
obowiązujących wytycznych wymienionych w Umowie.
3. Realizatorem projektu w imieniu Gminy Rzekuń jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
ul. Kolonia 1B, 07-411Rzekuń.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.
5. Celem projektu jest włączenie społeczne 85 osób, mieszkańców gminy Rzekuń (w tym 55 kobiet
i 30 mężyczyzn, w tym 9 osób doświadczających wykluczenia z wicej niż jednej przyczyny)
poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości, przystępnych cenowo usług społecznych
świadczonych w społecznosci lokalnej w gminie Rzekuń, w tym zwiększenie dostępu do usług
opiekuńczych poza miejscem zamieszkania w formie Klubów Seniora -70 osób i Dziennego Domu
-15 osób.
§ 2.
Informacja o rekrutacji
1. Rekrutacja uczestników projektu ma charakter otwarty.
2. Informację dotyczącą rekrutacji i udziału w projekcie można uzyskać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07 – 411 Rzekuń, tel. 29 761 73 95; za pośrednictwem
maila: seniorplus@rzekun.net.
3. Informacja o projekcie i niniejszy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępne są na
stronie internetowej Gminy Rzekuń: www.rzekun.pl
§ 3.
Termin i zasady rekrutacji
1. Rekrutacja odbywa się od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.
2. Jeśli liczba osób kwalifikujących się do udziału w projekcie będzie większa od liczby
planowanych miejsc – tworzy się listę rezerwową.
3. Na liscie rezerwowej zostaną umieszczone osoby, które dostarczą dokumenty po zakończeniu
wyznaczonego terminu rekrutacji.

4. Lista rezerwowa będzie uzupełniana przez cały czas trwania projektu.
5. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z
zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestnictwa osoby
pierwotnie przyjętej do projektu.
6. Udział w projekcie jest dobrowolny.
7. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w oparciu o zasadę równego dostępu do
projektu kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami.
8. Rekrutacja do projektu składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym ocenie podlega
spełnienie przesłanek podstawowych, a w drugim – przesłanek preferencyjnych
§ 4.
Cechy grupy docelowej
1. Osoba zamieszkująca gminę Rzekuń.
2. Osoba powyżej 60. roku życia.
3. Osoba niesamodzielna (wymagane zaświadczenie od lekarza, orzeczenie o stopniu
niepołnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia).
4. Osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
( na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie)
5. Osoba, która nie korzysta z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym
projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
6. Dodatkowo preferowane są osoby, które:
a. doświadczają wielokrotnego wykluczenia, tj. spełniają minimum 2 przesłanki wskazane w art. 7
ustawy o pomocy społecznej - waga +5 punktów,
b. są osobami z niepełnosprawnością/ami - waga +5 punktów
c. są osobami korzystającymi z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - waga +1 punk.
§ 5.
Etapy rekrutacji
1. Etapy rekrutacji:
1) I ETAP:
osoba zainteresowana udziałem w projekcie składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu i
biurze projektu:
a.) Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
b.) Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 1 do Umowy),
c.) Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu),
2) II ETAP:
a.) osoba wypełnia Kartę kwalifikacji do udziału w projekcie (załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu) i przekazuje ją kadrze projektu,
b. kadra projektu przyznaje odpowiednią liczbę punktów premiujących za spełnienie przesłanek
preferencyjnych.
2. Po zakończeniu obu etapów rekrutacji tworzy się listę osób zakwalifikowanych do udziału w
projekcie oraz listę rezerwową.
3. Kadra projektu informuje osobę zainteresowaną o zakwalifikowaniu lub nie do udziału w
projekcie.

4. W sytuacji powstania w projekcie wolnych miejsc po wyczerpaniu listy rezerwowej prowadzi się
dodatkowy nabór uczestników w formie rekrutacji uzupełniającej z zachowaniem zasad i etapów
rekrutacji opisanych w niniejszym Regulaminie.
§ 6.
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik projektu ma obowiązek:
a. złożenia niezbędnej dokumentacji projektowej pozwalającej na zakwalifikowanie do udziału w
projekcie, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu,
b. regularnego, sumiennego i punktualnego uczestnictwa w formach wsparciach służących realizacji
projektu.
d. każdorazowego potwierdzania obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem na liście
obecności,
e. wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu projektu i zmian w sytuacji uczestnika,
f. złożenia w ciągu czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danych potrzebnych do
wyliczenia wskaźników rezultatu (formy wsparcia) oraz możliwość udziału w badaniu
ewaluacyjnym
2. Uczestnik projektu ma prawo do:
a. dobrowolnego i nieodpłatnego udziału we wszystkich działaniach projektowych
b. rezygnacji z udziału w projekcie z ważnych powodów, niezależnych od uczestnika po złożeniu w
biurze projektu pisemnego oświadczenia.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Realizator projektu Ośrodk Pomocy Społecznej w Rzekuniu zastrzega sobie prawo zmiany
niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie decyzję wiążącą podejmuje koordynator projektu.
§ 8.
Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika projektu.
2. Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3. Załącznik nr 3 - Karta kwalifikacji do udziału w projekcie.
4. Załącznik nr 4 - Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku.

