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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie pt. „NOWY STANDARD”, 

realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 1 

Wykaz pojęć 

1. Wykaz pojęć: 

a) projekt – Projekt „NOWY STANDARD”, 

b) regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „NOWY 

STANDARD”, 

c) beneficjent – Gmina Radzymin, 

d) realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, 

e) Uczestnik projektu / Uczestnik – osoba (kobieta, mężczyzna) zakwalifikowana 

do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

 

§ 2 

Informacje ogólne o projekcie 

1. Projekt pn. „NOWY STANDARD” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radzyminie. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 

2023 r.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na 

terenie gminy Radzymin dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu w okresie realizacji projektu (od 01.08.2021 do 31.12.2023) poprzez 

realizację usług opiekuńczych i/lub asystenckich świadczonych w formie dziennej 

stacjonarnej (w Klubie Seniora).  
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5. Do projektu będą kwalifikowane osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zamieszkujące gminę Radzymin 

(powiat wołomiński, województwo mazowieckie) oraz osoby potrzebujące wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego.  

6. Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników projektu: 

- opracowanie dla każdego Uczestnika ścieżek wsparcia w projekcie; 

- udział w Klubie Seniora; 

- poradnictwo psychologiczne; 

- terapia zajęciowa; 

- wykłady ekspertów; 

- gimnastyka; 

- zajęcia nordic walking; 

- wsparcie terapeuty neurorozwoju. 

7. Uczestnikom projektu zostanie zagwarantowany posiłek w formie zimnego bufetu 

oraz transport. 

8. Całkowita wartość projektu wynosi 678 166,50 zł. 

9. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 542 533,20 zł. 

10. Biuro projektu znajduje się w siedzibie realizatora i czynne jest w godzinach 

urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, 05-250 

Radzymin. Biuro jest czynne w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 8.00-16.00. 

 

§ 3 

Kryteria formalne rekrutacji do projektu 

1. Do projektu będą kwalifikowane osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 

potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan 

zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego. 
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2. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające 

kryteria formalne: 

a) zamieszkujące gminę Radzymin; weryfikacja spełniania kryterium nastąpi na 

podstawie oświadczenia osoby zainteresowanej udziałem w projekcie lub jej 

opiekuna prawnego;  

b) potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na 

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku 

z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego; weryfikacja spełniania kryterium 

nastąpi na podstawie zaświadczenia od lekarza, w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego 

stan zdrowia lub oświadczenia osoby zainteresowanej udziałem w projekcie 

lub jej opiekuna prawnego. 

3.  Pierwszeństwo do zakwalifikowania do udziału w projekcie będą mieć osoby 

spełniające kryteria premiujące: 

a) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, na 

podstawie oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu z programu; 

b) osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego; 

c) osoby, 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, na 

podstawie informacji zgromadzonych przez Ośrodek; 

d) osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego, posiadające opinię lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

4. Za każde kryterium wymienione w punkcie 3, litera a-d osoba otrzymuje 10 

punktów premiujących. Maksymalna liczba punktów premiujących to 40. 
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§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Za rekrutację do projektu odpowiada kierownik projektu. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, w składzie 

pracownik socjalny, kierownik projektu oraz kierownik Ośrodka jako przewodniczący. 

3. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji: 

a) rekrutacja główna: 01-16 sierpnia 2021 roku; 

b) w sytuacji wolnych miejsc dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji 

uzupełniającej przez cały okres trwania projektu. 

4. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie i na stronie 

internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, w Klubie Integracji 

Społecznej w Radzyminie oraz Klubie Seniora. 

5. Przebieg procesu rekrutacji: 

a) osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia dokumentacji 

zgłoszeniowej osobiście, za pośrednictwem innych osób w siedzibie OPS w 

Radzyminie przy ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin, parter; drogą pocztową 

na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. Weteranów 31, 

05-250 Radzymin lub mailowo na adres ops@radzymin.pl. Dokumentację 

zgłoszeniową stanowi formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do 

Regulaminu; 

b) Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej formalnej weryfikacji formularza 

rekrutacyjnego. Kryteria formalne zostały opisane w paragrafie 3 ustęp 2 

Regulaminu. Ocena formalna odbywać się będzie na podstawie karty oceny 

stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu; 

c) po pozytywnym przejściu oceny formalnej Kandydaci są kwalifikowani do 

etapu przyznawania punktów premiujących za spełnienie kryteriów opisanych 

w paragrafie 3 ustęp 3 Regulaminu. Ocena spełnienia kryteriów premiujących 

odbywa się na podstawie karty oceny stanowiącej załącznik numer 2 do 

niniejszego Regulaminu; 

d) po spełnienia kryteriów formalnych oraz przyznaniu punktów premiujących 

Kandydat może zostać przyjęty do projektu. Do projektu będą przyjmowane 
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osoby zakwalifikowane wg. przyznanych punktów (malejąco) do wyczerpania 

miejsc;  

e) potencjalny uczestnik, który spełnił kryteria formalne i uzyska punkty 

premiujące, ale ze względu na liczbę przyznanych punktów i wyczerpanie się 

limitu miejsc nie zostanie przyjęty do projektu, zostanie wpisany na listę 

rezerwową; 

f) z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowane do projektu 

osoby zgodnie z uzyskaną liczbą punktów na etapie oceny kryteriów 

premiujących, bez względu na datę złożenia dokumentacji zgłoszeniowej; 

g) za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym Uczestnik 

projektu podpisał dokumenty rejestrowe do projektu: deklarację uczestnictwa 

stanowiącą załącznik 3 do Regulaminu, oświadczenie uczestnika projektu o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik 4 

do Regulaminu, oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 

wizerunku stanowiące załącznik 5 do Regulaminu, oświadczenie dotyczący 

wsparcia tożsamego stanowiące załącznik 6 do Regulaminu; 

h) dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana w 

archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.  

6. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach 

rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową. 

7. 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. 

2. Wyniki diagnozy posłużą do opracowania indywidualnej ścieżki  wsparcia, 

stanowiącej podstawę udziału w projekcie. 
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3. Uczestnicy projektu będą korzystać z form wsparcia zapisanych w paragrafie 2 

ustęp 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 ścieżki wsparcia; 

c) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych 

mogących mieć wpływ na realizację ścieżki wsparcia; 

d) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez 

kierownika 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, jeśli będzie przewidziany dla danej formy 

wsparcia. 

 

§ 7 

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie w formie pisemnego oświadczenia.  

2. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie. Skreślenie 

z listy uczestników w przypadku: 

a) naruszenia postanowień Regulaminu; 
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b) naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia; 

c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w ścieżce wsparcia.  

3. Każdy przypadek wymieniony w ustępie 3 jest rozpatrywany indywidualnie. 

4. Decyzje o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie - skreśleniu z listy uczestników, 

podejmuje kierownik projektu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 roku.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu. 

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

oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie, Klubie Integracji Społecznej w 

Radzyminie, Klubie Seniora w Radzyminie. 

4. W sprawach wątpliwych, nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję 

podejmie kierownik projektu po uprzedniej konsultacji z Kierownikiem Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Radzyminie. 

5. Wszelkie dane osobowe w procesie rekrutacji zostaną wykorzystane 

wyłącznie w celu realizacji projektu i sprawozdawczości. 
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Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny. 

Załącznik nr 2. Karta Oceny. 

Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa. 

Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

Załącznik nr 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

Załącznik nr 6. Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego. 

 

 


