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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Wigor ++”  

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 1 

Wykaz pojęć i skrótów 
1. Wykaz pojęć: 

1) Projekt – Projekt „Wigor ++”, 
2) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Wigor ++”, 
3) Beneficjent – Gmina Wołomin, 
4) Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, 
5) Uczestnik Projektu / Uczestnik – osoba (kobieta, mężczyzna) zakwalifikowana 

do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 
 
2. Wykaz skrótów: 

1) UE – Unia Europejska, 
2) EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 
3) RPO WM 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
4) OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, 
5) OzN – osoba z niepełnosprawnościami 

 

§ 2 

Informacje ogólne o projekcie 

1. Projekt pn. „Wigor ++” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wołominie. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 
r.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Głównym celem projektu jest Zwiększenie samodzielności życiowej oraz 
aktywizacja społeczna 60 osób niesamodzielnych i starszych (powyżej 60. roku 
życia), mieszkańców gminy Wołomin, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczenie 
społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w okresie od 
01.01.2019 do 31.12.2020.  

5. Do projektu będą kwalifikowane osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby niesamodzielne (w tym osoby 
starsze powyżej 60. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami), jak również 
opiekunowie faktyczni tychże osób, tj. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
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wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
ramach projektu. W projekcie weźmie udział 60 osób niesamodzielnych i 
starszych (powyżej 60. roku życia) oraz 40 opiekunów faktycznych.  

6. Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników projektu: 
- opracowanie ścieżek wsparcia w projekcie przez psychologa; 
- możliwość korzystania z wypożyczeni sprzętu rehabilitacyjnego  
i pielęgnacyjnego; 
- porady fizjoterapauty w zakresie wypożyczenia sprzętu i jego używania; 
- wsparcie asystent osoby niepełnosprawnej i/lub psychiatry (także wizyty 
domowe) i/lub fizjoterapeuty (także wizyty domowe) i/lub zajęcia 
usprawniające – nordic walking i/lub zabiegi kosmetyczno-pielęgnacyjne (także 
wizyty domowe); 
- utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób, w ramach którego udzielane będzie 
wsparcie psychologa (także wizyty domowe), realizowane zajęcia twórcze 
(manualne), spotkania integracyjne, wycieczki, dojazd do Klubu. 
- wsparcie doradcze pielęgniarki dla opiekunów faktycznych – instruktaż w 
zakresie pielęgnacji; 
- wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych. 

7. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 553 472,00 zł. 
8. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 242 777,60 zł. 
9. Biuro projektu znajduje się w siedzibie realizatora i czynne jest w godzinach 
 urzędowania. 

 
§ 3 

Kryteria formalne rekrutacji do projektu 
 

1. Do projektu będą kwalifikowane 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 społeczne; w szczególności osoby niesamodzielne i 
osoby starsze powyżej 60. roku życia; mieszkańcy gminy Wołomin; korzystający 
ze wsparcia OPS Wołomin; oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec osób 
niesamodzielnych/starszych zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 

2. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być: 
- osoby z niepełnosprawnością lekką/umiarkowaną/znaczną, 
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, 
niepełnosprawnością sprzężoną (weryfikacja na podstawie odpowiedniego 
orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia) 
lub 
- osoby niesamodzielne ze względu na wiek (osoby powyżej 60. roku życia), 
niepełnosprawność lub stan zdrowia  (weryfikacja na podstawie: zaświadczenia 
od lekarza; odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego 
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stan zdrowia; oświadczenia uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest 
uzyskanie oświadczenia uczestnika); 
- osoby w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie wywiadu 
środowiskowego). 

3.  Pierwszeństwo do zakwalifikowania do udziału w projekcie będą mieć: 
a. osoby korzystające z PO PŻ, z zastrzeżeniem, że zakres wsparcia dla tych osób 

nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO 
PŻ w ramach działań towarzyszących (weryfikacja na podstawie oświadczeń 
uczestników), 

b. osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego (weryfikowane na podstawie dokumentu 
poświadczającego stan zdrowia), 

c. osoby nieprzekraczające 150% kryterium dochodowego (weryfikacja na 
podstawie wywiadu środowiskowego). 

 
§ 4 

Proces rekrutacji 
 

1. Za rekrutację do projektu odpowiada Koordynator projektu. 
2. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną (skład: pracownik 

socjalny, koordynator pełniący rolę przewodniczącego). 
3. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji: 

a. rekrutacja główna: 1 raz w okresie trwania projektu (04 lutego – 04 marca 
2019 r.); 

b. dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź 
zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. 
Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub 
wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie; 

4. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie i na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie. 

5. Przebieg procesu rekrutacji: 
a. Osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji 

zgłoszeniowej osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową, 
mailowo (na adres:  ops@ops.wolomin.pl), w siedzibie OPS w Wołominie 
(Aleja Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, sekretariat). Dokumentację 
zgłoszeniową stanowi Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 wraz z 
następującymi załącznikami; 
- osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującej się do 
objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z 
warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – zaświadczenie 
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; 
- osoby z niepełnosprawnością, w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnoprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z 
zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – oświadczenie zg. z załącznikiem 2 
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do Regulaminu wraz z kopią orzeczenia lub innym dokument poświadczający 
stan zdrowia, 
- osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan 
zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym 
dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie zg. z załącznikiem 2 do 
Regulaminu, 
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 – oświadczenie zg. z treścią załącznika 1 do Regulaminu. 

b. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej formalnej weryfikacji formularza 
rekrutacyjnego. Kryteria formalne zostały opisane w par. 3 ust. 1-2 
Regulaminu. Ocena formalna odbywać się będzie na podstawie karty oceny 
formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

c. Po pozytywnym przejściu oceny formalnej Kandydaci kwalifikowani są do 
etapu oceny merytorycznej, zg. z następującymi kryteriami: 
- osoby nieprzekraczające 150% kryterium dochodowego, ocena: tak - 25 pkt, 
nie – 0 pkt, ocena na podstawie wywiadu środowiskowego; 
- osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,  ocena: tak - 20 pkt, nie – 0 pkt, 
ocena na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia; 
- korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa, ocena: tak - 5 pkt, 
nie – 0 pkt, ocena na podstawie oświadczenie zg. z treścią załącznika 1 do 
Regulaminu; 
- osoby samotne, ocena: tak - 5 pkt, nie – 0 pkt, ocena na podstawie 
oświadczenie zg. z treścią załącznika 1 do Regulaminu; 
- powody wykluczenia społecznego zg. z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
ocena każdy powód 10pkt, maksymalna liczba punktów przyznanych w 
ramach kryterium to 30pkt za 3 powody lub więcej, ocena na podstawie 
zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; 
- staż korzystania ze świadczeń OPS, ocena każdy rok 5pkt, maksymalna 
liczba punktów przyznanych w ramach kryterium to 15pkt za 3 lata lub 
więcej, ocena na podstawie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wołominie;. 

d. Ocena merytoryczna Kandydata odbywa się na podstawie Karty Oceny 
Merytorycznej stanowiącej załącznik 4 do Regulaminu. 

e. Po spełnienia wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, 
potencjalny uczestnik może zostać przyjęty do projektu. Do projektu będą 
przyjmowane osoby zakwalifikowane wg. przyznanych punktów (malejąco) 
do wyczerpania miejsc.  

f. Osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych/starszych 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą kwalifikowane do 
projektu po zakwalifikowaniu osób niesamodzielnych/starszych, których ta 
opieka dotyczy; jak również po spełnieniu kryteriów formalnych dot. 
korzystania ze wsparcia OPS Wołomin (na podstawie zaświadczenia); 
zamieszkiwanie na terenie gminy Wołomin (na podstawie oświadczenie zg. z 
treścią załącznika 1 do Regulaminu), sprawowania opieki nad osobą z 
niesamodzielną ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia 
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zgłaszaną do projektu (na podstawie oświadczenie zg. z treścią załącznika 1 
do Regulaminu).    

g. Potencjalny uczestnik, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze 
względu na wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do projektu, 
będzie wpisany na listę rezerwową. 

h. Z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby 
zg. z uzyskaną liczbą punktów na etapie oceny merytorycznej, bez względu na 
datę złożenia dokumentacji zgłoszeniowej. 

i. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień w którym UP 
podpisał dokumenty rejestrowe do projektu: Deklarację uczestnictwa 
(załącznik 5 do Regulaminu), Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie  danych osobowych (załącznik 6 do Regulaminu), 
Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 
(załącznik 7 do Regulaminu), Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego 
(załącznik 8 do Regulaminu), Informację o Uczestniku (załącznik 9 do 
Regulaminu). 

j. Dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana 
w archiwum OPS w Wołominie.  

6. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równych szans, co oznacza, 
że każdy z potencjalnych uczestników spełniający kryteria udziału w projekcie 
będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia bez względu 
na swoją płeć, wykształcenie, wyznanie, itp. 

 
 

§  5 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnik projektu, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji przechodzi 
indywidualną diagnozę potrzeb, która będzie przeprowadzona przez psychologa. 

2. Wyniki diagnozy posłużą do opracowania indywidualnej ścieżki  wsparcia, 
stanowiącej podstawę udziału w projekcie. 

3. Uczestnicy projektu będą korzystać z form wsparcia zapisanych w par. 2 ust. 6 
Regulaminu. 

 

§  6 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 
a. udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków 

sprawozdawczych, 
b. uczęszczania na formy wsparcia uwzględnione w opracowanej dla każdej 

osoby/rodziny ścieżki wsparcia; 
c. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności  faktycznych 

mogących mieć wpływ na realizację ścieżki wsparcia, 
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d. udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez 
koordynatora projektu, pracownika socjalnego i zleconych przez Instytucję 
Zarządzającą, 

e. poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w 
zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia, 

f. przestrzegania zasad Regulaminu. 
2. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a. udziału w zaplanowanych formach wsparcia, 
b.  zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia, 
c.  korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla 

 danej formy wsparcia, 
d.  poczęstunku w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych, jeśli będzie 

 przewidziany dla danej formy wsparcia, 
e.  otrzymania certyfikatów, zaświadczeń, świadectw potwierdzających 

 uczestnictwo, dany egzamin lub uzyskane kwalifikacje. 
 

§ 7 

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku 
wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w 
Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i 
zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od 
zaistnienia okoliczności.  

3. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie. Skreślenie z 
listy uczestników w przypadku: 

a. naruszenia postanowień Regulaminu, 
b. naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia, 
c. nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w ścieżkach wsparcia. Każdy 

przypadek wymieniony w ust. 3, rozpatrywany jest indywidualnie. 
4. Decyzje o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy 

uczestników), podejmuje koordynator projektu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2019 r.  
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu. 
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.ops.wolomin.pl/ 

oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie. 
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4. W sprawach wątpliwych, nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmie 
koordynator projektu po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołominie. 

5. Wszelkie dane osobowe w procesie rekrutacji zostaną wykorzystane wyłącznie w 
celu realizacji Projektu i sprawozdawczości. 

Załączniki do Regulaminu: 
 
Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny  
Załącznik nr 2. Oświadczenie o statusie osoby niesamodzielnej. 
Załącznik nr 3. Karta Oceny Formalnej. 
Załącznik nr 4. Karta Oceny Merytorycznej. 
Załącznik nr 5. Deklaracja uczestnictwa. 
Załącznik nr 6. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
    danych osobowych. 
Załącznik nr 7. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie  
     wizerunku. 
Załącznik nr 8. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego. 
Załącznik nr 9. Informacja o Uczestniku. 

 
 

 


