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REGULAMIN REKRUTACJI  

DO MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH 

w ramach projektu pn.: „NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług 

społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych 

i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane” 

Projekt pn. „NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie 

świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, 

rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane” jest realizowany przez Caritas 

Diecezji Kieleckiej we współpracy z gminą Oksa i gminą Pacanów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX.: 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§1 

Przepisy ogólne 

1. Regulamin rekrutacyjny projektu pn. „Nowa Jakość Codzienności”, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady naboru, uczestnictwa i rezygnacji z udziału 

w przedmiotowym projekcie. 

2.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Nowa Jakość Codzienności” 

realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej we współpracy z gminą Oksa  

i gmina Pacanów. 

b) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana 

Pawła II 3, 25 – 013 Kielce. 

c) Obszarze realizacji projektu – należy przez to rozumieć teren, z którego 

rekrutowani będą uczestnicy projektu do mieszkań wspomaganych, a który 

obejmuje miasto Kielce, gminę Masłów i Zagnańsk. 

d) Mieszkaniu wspomaganym - należy przez to rozumieć usługę świadczoną  

w lokalnej społeczności, w postaci mieszkania, przygotowującego osoby  

w nim przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia 

lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Mieszkanie 

wspomagane stanowi alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej 
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całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu okresowego. Służy osobom z 

niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym 

wsparcia w formie usług opiekuńczych. Mieszkania wspierane zlokalizowane są w 

Wiśniówce 38A, 26-050 Zagnańsk. 

e) Kandydacie – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału  

w Projekcie jako Uczestnik projektu, która złożyła wymagane dokumenty 

rekrutacyjne;  

f) Uczestniczce/Uczestniku projektu (UP) – należy przez to rozumieć osobę 

zakwalifikowaną do udziału w projekcie, która podpisała Umowę korzystania z 

mieszkań wspomaganych. 

g) Koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą projektem 

w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej; 

h) Opiekunie mieszkania – należy przez to rozumieć osobę, odpowiedzialną za 

prowadzenie usług wspierających w mieszkaniu wspomaganym, do którego zadań 

należy: 

 koordynacja działań o charakterze administracyjnym związanych  

z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad 

właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców, 

 bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia 

mieszkańców i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy 

zaprzestania zażywania leków (kryzys społeczny), 

 współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w 

szczególności udzielaniu pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących 

spraw codziennych, osobistych i urzędowych, 

 uczestnictwo i koordynacja innych usług świadczonych w mieszkaniu 

wspomaganym, 

 wspieranie mieszkańca w realizacji programu (planu) usamodzielnienia lub 

programu wsparcia oraz dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca warunkującej 

zakres i rodzaj świadczonego wsparcia, 

 współpraca z rodzinami mieszkańców, 

 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami w formie mediacji 
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i) Komisji Rekrutacyjnej (KR) – należy przez to rozumieć komisję odpowiedzialną 

za prawidłowy przebieg rekrutacji w składzie: koordynator projektu, opiekun 

mieszkania, pracownik socjalny; 

j) Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu 

 pn. „Nowa Jakość Codzienności”, znajdujące się przy Plac Najświętszej Maryi 

Panny 1, 25 – 010 Kielce; 

§ 2 

              Uczestnicy projektu 

1. Uczestniczkami/Uczestnikami projektu w postaci korzystania z miejsca w mieszkaniu 

wspomaganym mogą być osoby: 

a) zamieszkujące teren miasta Kielce oraz gmin Masłów, Zagnańsk (weryfikacja na 

podstawie ankiety rekrutacyjnej i oświadczenia kandydata z pouczeniem o 

odpowiedzialności  za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);  

b) niepełnosprawne, zwłaszcza osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym 

stopniem niepełnosprawności (weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność); 

c) zależne (niesamodzielne)  - tj. osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku  

z niemożnością samodzielnego wykonywania co  najmniej jednej  

z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia kandydata) 

d) zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia kandydata; na II etapie weryfikacji merytorycznej rekrutacji może być 

żądane od kandydata zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń właściwego ośrodka 

pomocy społecznej) 

e) w trudnej sytuacji mieszkaniowej (weryfikacja na podstawie zaświadczenia/opinii 

pracownika socjalnego właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych 

dokumentów); 

2. Uczestniczkami/Uczestnikami projektu w formie pobytu w mieszkaniach 

wspomaganych będą osoby zakwalifikowane w procesie rekrutacji, które podpisały 

Umowę  korzystania z mieszkań wspomaganych. 
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3. Gdy uczestnikiem projektu, będą osoby ubezwłasnowolnione całkowicie to 

dokumentację rekrutacyjną wraz z umową uczestnictwa w projekcie podpisują 

opiekunowie prawni.  

§ 3 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja osób do uczestnictwa w projekcie odbywa się na zasadach określonych  

w niniejszym Regulaminie. 

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna pod kierunkiem Koordynatora 

projektu. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie lipiec– sierpień 2019r., a w razie 

niedostatecznej liczby kandydatów zostanie ona przedłużona.  

4. Grupą docelową projektu stanowią między innymi 34 osoby, które otrzymają wsparcie 

w postaci miejsca w mieszkaniu wspomaganym w Wiśniówce.  

5. Rekrutacja właściwa będzie składała się z dwóch części: 

I. Rekrutacja formalna 

A. Warunkiem formalnym zakwalifikowania się do projektu w postaci uzyskania miejsca  

      w mieszkaniu wspomaganym będzie dostarczenie do siedziby mieszkań tj. Wiśniówka  

     38A , 26-050 Zagnańsk bądź do Biura Projektu, Plac Najświętszej Maryi Panny 1,  

     25- 010 Kielce dokumentów rekrutacyjnych tj.: 

a) ankieta rekrutacyjna 

b) deklaracja kandydata/tki do udziału w projekcie 

c) oświadczenie uczestnika projektu 

d) oświadczenie o dochodach 

e) oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

f) wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym 

g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o pobyt  

w mieszkaniu wspomaganym 

h) zaświadczenie psychologa osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu 

wspomaganym 
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i) potwierdzenie trudnej sytuacji mieszkaniowej – zaświadczenie/opinia pracownika 

socjalnego właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej jednostki 

j) kserokopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub innego 

dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność 

k) inne dokumenty wynikające z osobistej sytuacji kandydata, o których mowa w § 2 

pkt. 1 

B. Indywidualna diagnoza osoby niepełnosprawnej oraz sytuacji materialno-życiowej –  

      weryfikacja deklarowanych na etapie rekrutacji formalnej kryteriów włączenia oraz  

      kryteriów preferowanych. Ocena zasadności przyznania Kandydatowi/ce wsparcia w  

      ramach mieszkania wspomaganego. 

II. Rekrutacja merytoryczna 

       Z uwagi na szczególne preferencje wynikające ze specyfiki konkursu i założeń  

             projektu,   podczas rekrutacji formalnej doliczane będą punkty dla osób: 

       a)  z niepełnosprawnościami, 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        

            (weryfikacja na podstawie Oświadczenia o dochodach) – 8 pkt.; 

b) niesamodzielność potwierdzona zaświadczeniem lekarskim – 5 pkt. 

c) niepełnosprawnych, zwłaszcza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

(weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego 

dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność) 

stopień lekki – 2 pkt.; 

stopień umiarkowany – 3 pkt. 

stopień znaczny – 4 pkt. 

d) wiek beneficjentów 

            do 50 roku życia – 0 pkt. 

            do 50-65 roku życia – 2 pkt. 

             powyżej 65 roku życia – 3 pkt. 

                         powyżej 75 roku – 4 pkt. 

e) osoba samotna/pozbawiona wsparcia rodziny – 3 pkt. 
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6. Do projektu zakwalifikowanych zostanie między 34 osoby, które otrzymają wsparcie  

     w postaci miejsca w mieszkaniu wspomaganym w Wiśniówce.  

7. Na listę podstawową projektu będą zakwalifikowane osoby, które otrzymały najwyższą  

     ilość punktów  wynikającą z weryfikacji merytorycznej oraz oceny komisji rekrutacyjnej. 

8. W wyniku rekrutacji sporządzony zostanie protokół - lista osób zakwalifikowanych do  

     projektu oraz lista rezerwowa (zgodnie z uzyskaną liczbą punktów), a także lista osób  

      niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. W przypadku uzyskania tej samej liczby  

      punktów, o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejność złożenia Wniosku  

      o przyznanie pomocy w formie pobytu w Mieszkaniu wspomaganym. 

9. Negatywna opinia psychologa lub lekarza wystawiającego zaświadczenie o stanie zdrowia  

     kandydata skutkować będzie niezakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.  

10. Ostateczna decyzja o doborze kandydatów na listę podstawową, rezerwową oraz  

      niezakwalifikowanie do projektu zostanie podjęta na posiedzeniu  Komisji Rekrutacyjnej. 

11. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w projekcie zostanie zaproszony  

       kandydat z listy rezerwowej. 

12. W przypadku braku osób na liście rezerwowej, przeprowadzona zostanie dodatkowa  

       rekrutacja w ramach której Komisja rekrutacyjna zakwalifikuje kolejnego uczestnika  

       projektu. 

13. Wzór dokumentacji rekrutacyjnej będzie dostępny:  

A. w Biurze Projektu, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25 – 010 Kielce; 

B. w siedzibie mieszkań wspomaganych – Wiśniówka 38A , 26-050 Zagnańsk; 

C. na stronie internetowej Caritas Diecezji Kieleckiej  

14. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane kandydatkom/kandydatom i/lub  

         rodzicom/opiekunom prawnym telefonicznie lub ustnie w biurze j.w. 

15. Dokumenty złożone przez kandydatów nie podlegają zwrotowi. Na życzenie kandydata  

       może być wydane uzasadnienie na piśmie przyczyny odmowy przyjęcia do projektu. 

§ 5 

Uczestnictwo w projekcie 

1. W przypadku osób ubiegających się o uzyskanie miejsca w mieszkaniu 

wspomaganym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez 
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kandydatkę/kandydata zakwalifikowanej/go do projektu Umowy korzystania  

z mieszkania wspomaganego, Protokołu zdawczo – odbiorczego dotyczącego 

wyposażenia mieszkania wspomaganego oraz oświadczenia uczestnika projektu 

dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odmowa wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w projekcie.  

2. W przypadku zakwalifikowania się do projektu osób ubezwłasnowolnionych 

całkowicie, wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu podpisywane będą 

przez opiekuna prawnego. opiekun prawny ponosi tez odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez swojego podopiecznego.  

§ 5 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania (po otrzymaniu 

wsparcia) może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia.  

2. W przypadku gdy uczestniczka/uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie, na jego 

miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

3.  Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników uczestnika, który  

     rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz odpowiednio Regulaminu  

     mieszkań wspomaganych w Wiśniówce. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin zostaje zatwierdzony decyzją Dyrektora Caritas Diecezji 

Kieleckiej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o pomocy społecznej.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

4. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 

25 – 010 Kielce; 

 

Kielce, dnia 5.07.2019r. 

Zatwierdzam 
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