Zgierz, 13.03.2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu
pn. Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim.
RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18,
(zadanie Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego (MW) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa
IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne)
realizowanego przez

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zgierzu
(partner projektu)

Zasady ogólne

I.

1. Regulamin rekrutacyjny projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w
Powiecie Zgierskim”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady naboru,
uczestnictwa i rezygnacji z udziału w przedmiotowym projekcie.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Centrum Usług
Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, realizowany w partnerstwie
przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Zgierzu;
b) Wnioskodawcy-Partner Projektu– należy przez to rozumieć Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło

w

Zgierzu,

(PSONI Koło w Zgierzu);
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ul. Chełmska

42/42a,

95-100

Zgierz

c) Obszarze realizacji projektu – należy przez to rozumieć teren, na
którym projekt jest realizowany, a który obejmuje powiat zgierski
d) Mieszkaniu

wspomaganym

(

w

tym

wspieranym

-MW

i treningowym- MT) - 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 całodobową opiekę. Usługa ma
charakter pobytu stałego (MW) lub terminowego (MT). Służy osobom z
niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i
wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych. Mieszkanie
wspomagane zostanie zlokalizowane w Centrum RehabilitacyjnoSzkoleniowym z Domem Mieszkalnym dla osób Niepełnosprawnych
przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu.;
e) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę zainteresowaną udziałem
w projekcie, która złożyła Wniosek o przyznanie pomocy w formie
pobytu w Mieszkaniu wspomaganym w PSONI Koło w Zgierzu wraz z
załącznikami;
f) Uczestniczce/Uczestniku projektu (UP) – należy przez to rozumieć
osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie, która podpisała
Umowę/Kontrakt uczestnictwa w projekcie;
g) Koordynatorze projektu-opiekun – należy przez to rozumieć osobę
zarządzającą projektem;
h) Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, odpowiedzialną za
prowadzenie usług w mieszkaniu wspieranym, do którego zadań należy:
 koordynacja działań o charakterze administracyjnym związanych
z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także
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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,
 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 w realizacji usług świadczonych
w mieszkaniu wspieranym,
 wspieranie

mieszkańca

w

realizacji

programu

(planu)

usamodzielnienia oraz dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca
warunkującej zakres i rodzaj świadczonego wsparcia,
 współpraca z rodzinami mieszkańców,
 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami –
rola mediatora.
i) Komisji Rekrutacyjnej (KR) – należy przez to rozumieć komisję
odpowiedzialną za prawidłowy przebieg rekrutacji w składzie:
koordynator projektu i przedstawiciele Partnera Projektu
j) Biurze Partnera Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Partnera
Projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”,
z

siedzibą

przy

ul.

Chełmskiej

42/42a

w

Zgierzu,

psoni@miasto.zgierz.pl
II.

Uczestnicy projektu
1. Uczestniczkami/Uczestnikami
spełniające następujące warunki:
a) z orzeczeniem o niepełnosprawności ;
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projektu

mogą

być

osoby,

b) w przypadku osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością
intelektualną, z zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
prowadzącego, w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku
niepełnosprawności sprzężonych i występowania chorób
współistniejących także przez lekarza specjalistę oraz opinii psychologa
o osobie przyjmowanej;
c) osoby niesamodzielne i wymagające wsparcia opiekunów;
d) osoby pełnoletnie (18 lat i więcej);
e) zamieszkujące teren powiatu zgierskiego;
f) Uczestniczkami/Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane
w procesie rekrutacji, które podpisały Umowę uczestnictwa w projekcie
wraz z załącznikami;
g) gdy uczestnikiem projektu, będą osoby ubezwłasnowolnione całkowicie
to dokumentację rekrutacyjną wraz z umową uczestnictwa w projekcie
podpisują opiekunowie prawni.
III.
Celem

Cel projektu
projektu

niepełnosprawnością

jest

mieszkań

utworzenie

intelektualną,

w

tym

wspomaganych
mieszkalnictwa

dla

osób

z

wspieranego

i

treningowego. Dążenie do nabywania kompetencji związanych z jak największym
usamodzielnieniem się i prowadzeniem gospodarstwa domowego przy jak
najmniejszym wsparciu specjalistów.
Pobyt w mieszkaniu będzie całodobowy z uwzględnieniem udziału w placówce
dziennej (od poniedziałku do piątku, WTZ, ŚDS) lub/i zatrudnienia. Czas trwania
projektu od 01.03.2019r do 28.02.2022r.
Rozpoczęcie usługi mieszkalnictwa wspomaganego od 01.04.2019r.
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IV.

Proces rekrutacji

1. Rekrutacja osób do uczestnictwa w projekcie odbywa się na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
3. Rekrutacja właściwa prowadzona będzie w okresie 14.03.2019r. – 29.03.2019r.
4. Rekrutacja dodatkowa prowadzona będzie przez cały czas trwania projektu w
zależności od potrzeb i zdarzeń losowych.
5. Grupą docelową projektu będzie 36 osób z orzeczoną niepełnosprawnością
intelektualną, (18kobiet i 18 mężczyzn), z powiatu zgierskiego.
a) usługa mieszkalnictwa wspieranego- 6osób (3 kobiety i 3 mężczyzn)
b) usługa mieszkalnictwa treningowego- 30 osób, każda z osób odbędzie minimum 2
treningi mieszkaniowe.
Jednorazowo usługa będzie świadczona wobec 2 osób uczestniczących w treningu.
6. Podczas rekrutacji prowadzona będzie kampania informacyjna, polegającą na
działaniach tj: kolportaż plakatów, informacja na stronie WWW Partnera
Projektu oraz spotkania informacyjne organizowane w Centrum przy
ul. Chełmskiej42/42a.Spotkania organizowane będą zarówno dla kandydatów
do projektu, jak i ich rodziców/opiekunów prawnych.
7. Warunkiem formalnym zakwalifikowania się do projektu będzie dostarczenie
do Biura Partnera Projektu (ul. Chełmska 42/42a, Zgierz) dokumentów
rekrutacyjnych tj.:
 wypełnionego Wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu
w Mieszkaniu wspomaganym w Zgierzu (załącznik nr 1 );


zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza prowadzącego,
(załącznik nr 2);
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jeśli wymagana (na podstawie wskazań lekarskich) zaświadczenie /
opinia psychologa/psychiatry;



orzeczenie o niepełnosprawności;
 oświadczenie o miejscu zamieszkania znajdującym się na terenie
realizacji projektu(załącznik nr 3);
 oświadczenie dotyczące wysokości dochodu(załącznik nr 4);
 ksero dowodu osobistego.

Wszystkie złożone Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami zostaną
zarejestrowane w Biurze Partnera Projektu i stanowić będą załączniki do protokołu
z pierwszego etapu rekrutacji.
Do projektu zakwalifikowanych zostanie 36 niesamodzielnych osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu zgierskiego, w
wieku powyżej 18 lat - wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.
8. W wyniku rekrutacji sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do
projektu, a także lista rezerwowa i lista osób niezakwalifikowanych do udziału
w projekcie. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o kolejności na
liście rankingowej decyduje kolejność złożenia Wniosku.
9. Do

dnia

31.03.2019

roku

wyniki

rekrutacji

zostaną

przekazane

kandydatkom/kandydatom i/lub rodzicom/opiekunom prawnym telefonicznie.
10. Z procesu rekrutacji sporządzony zostanie protokół.
W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą:

a. Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w Mieszkaniu
wspomaganym wraz z załącznikami - wypełniany przez osobę
zainteresowaną uczestnictwem w projekcie, w razie potrzeby przy
wsparciu

rodzica/opiekuna

prawnego

lub

członków

Komisji

Rekrutacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji).
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b. Umowa uczestnictwa w projekcie tj. trójstronna umowa pomiędzy
wnioskodawcą, opiekunem mieszkania oraz uczestniczką/uczestnikiem
projektu.
c. Protokół z rekrutacji wraz z załącznikami
11. Dokumentacja

rekrutacyjna

każdej/go

uczestniczki/uczestnika

będzie

przechowywana w osobnym skoroszycie i archiwizowana w Biurze Partnera
Projektu z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

V.

1. Uczestniczka/Uczestnik projektu ma m.in. prawo do:
a. nieodpłatnego zamieszkania w Mieszkaniu wspomaganym w Zgierzu w
okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 28 lutego 2022r.
b. Indywidualnej diagnozy potrzeb, umiejętności i możliwości UP,
c. całodobowej opieki i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb
d. zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych;
e. nieodpłatnych usług opiekuńczo –pielęgnacyjnych i higienicznych;
f. usług opiekuńczych oraz dodatkowych aktywności w mieszkaniu, które
świadczone będą przez opiekuna mieszkania, psychologa, pedagoga,
pracownika socjalnego i fizjoterapeutę;
g. podejmowania samodzielnych decyzji
2. Uczestniczka/Uczestnik projektu jest m.in. zobowiązana/y do:
a. do współtworzenia regulaminu Mieszkania wspomaganego oraz jego
przestrzegania;
b. korzystania z proponowanych form wsparcia;
c. współpracy z innymi uczestniczkami/uczestnikami oraz opiekunami.
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