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Zasady rekrutacji  
do projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami 

niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”   

nr RPMP.09.02.02-12-0449/19 

 

 
 

Rozdział I 

WPROWADZENIE 

1. Niniejsze Zasady rekrutacji określają szczegółową organizację, kryteria i procedurę 
kwalifikacji do wsparcia w ramach projektu „Centrum wsparcia opiekunów 
nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki 
w Krakowie” nr RPMP.09.02.02-12-0449/19 (zwanego dalej Projektem). 

2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach Projektu jest Miejskie Centrum Opieki dla 
Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
(zwane dalej: Miejskie Centrum Opieki) z siedzibą w Krakowie (kod: 30- 663) przy 
ul. Wielickiej 267. 

3. Zakres świadczonych w ramach Projektu usług obejmuje usługi skierowane do 
opiekunów osób niesamodzielnych, tj.: indywidualne szkolenia opiekuńcze, usługę 
menadżera opieki, usługi wytchnieniowe dla opiekunów umożliwiające czasowe 
całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką, 
wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz usługi skierowane bezpośrednio do osób 
niesamodzielnych, w ramach których przewidziano prowadzenie placówki 
zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację tych osób.  

4. Usługi świadczone są w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2023 r. 
5. Wsparcie w ramach Projektu oferowane jest nieodpłatnie, dzięki dofinansowaniu ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa – ZIT (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). 

6. Celem Projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka oraz zapobieganie występowaniu oraz 
niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego wśród osób niesamodzielnych i ich 
opiekunów nieformalnych. 

7. Wsparcie w ramach Projektu realizowane będzie w szczególności zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz w oparciu 
o Regulamin Organizacyjny Miejskiego Centrum Opieki. 
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Rozdział II 

GRUPA DOCELOWA 

1. Grupą docelową Projektu (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby 

niesamodzielne i opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych, zamieszkujący 

obszar Gminy Kraków lub Gminy Wieliczka. 

2. Osoba niesamodzielna – to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

3. Opiekun faktyczny (nieformalny) – to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą 

niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia 

z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. 

4. W odniesieniu do usług: szkolenia opiekuńcze, usługa menadżera opieki, usługi 

wytchnieniowe oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego bezpośrednimi odbiorcami 

wsparcia są opiekunowie nieformalni.  

5. W odniesieniu do usług placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację 

bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są osoby niesamodzielne. 

6. Opiekun nieformalny jest uczestnikiem Projektu zawsze z osobą niesamodzielną. Do 

Projektu przystępują więc zawsze 2 osoby (opiekun nieformalny i osoba 

niesamodzielna), bez względu na charakter usługi.   

7. Przystępując do Projektu opiekun wskazuje tylko jedną osobę niesamodzielną, nad 

którą sprawuje opiekę. Podobnie ze wsparcia może skorzystać wyłącznie jeden 

opiekun zgłoszonej osoby niesamodzielnej (niezależnie od jego formy).  

8. W zgłoszeniu opiekun nieformalny deklaruje o jaką usługę wsparcia się ubiega. 

Wsparcie w postaci szkoleń opiekuńczych oraz usługi menadżera opieki, a także usługi 

wytchnieniowej nie może być łączone (opiekun aplikuje tylko o jedną z ww. usług). Nie 

jest możliwe również łączenie ww. wsparcia ze wsparciem udzielanym w placówce 

zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.   

 

Rozdział III 

KRYTERIA KWALIFIKACJI OPIEKUNÓW DO WSPARCIA W POSTACI:  

szkoleń opiekuńczych, usługi menadżera opieki, usługi wytchnieniowej, wypożyczalni 
sprzętu medycznego 

 

1. Wsparcie w ramach Projektu oferowane będzie osobom spełniającym następujące 

kryteria dostępu: 

a. kandydat spełnia definicję opiekuna osoby niesamodzielnej – weryfikacja na 
podstawie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym, 

b. podopieczny spełnia definicję osoby niesamodzielnej - weryfikacja na 
podstawie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym oraz 
złożonej wraz z formularzem ankiety poziomu niesamodzielności 
podopiecznego, sporządzonej z zastosowaniem skali Katza ADL,  
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c. opiekun oraz osoba niesamodzielna mają miejsce zamieszkania na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków lub Gminy Wieliczka – weryfikacja na podstawie 

oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym, 

d. w przypadku wnioskowania o usługi opiekuńcze (tj. usługi szkoleniowe, usługę 

menadżera opieki, usługę wytchnieniową) - opiekun nieformalny oraz osoba 

niesamodzielna znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – weryfikacja na 

podstawie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym, które 

w dalszej procedurze podlega weryfikacji w ramach oceny sytuacji materialnej 

i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz 

opiekunów faktycznych tej osoby. Kryterium to nie dotyczy osób ubiegających 

się o wsparcie w postaci wypożyczalni sprzętu medycznego.  

e. opiekun oraz osoba niesamodzielna nie są uczestnikiem innego projektu 

realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 

2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego 

rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika 

projektu – weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu 

zgłoszeniowym. 

2. Pierwszeństwo w dostępie do oferowanych usług mają osoby spełniające poniższe 
kryteria premiujące: 

a. K.P.1 - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z poniższych przesłanek:  
o 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 społecznej, 

o osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym; 

o osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

o osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 
r. poz. 969); 

o osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. 
zm.); 

o osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 

                                                           
1 W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 



 

4 
 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020;  

o członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą 
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 
z niepełnosprawnością; 

o osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 
o osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

o osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
o osoby korzystające z PO PŻ. 

b. K.P.2 – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
c. K.P.3 – osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

d. K.P.4 – osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, 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 - w przypadku usług asystenckich 
i opiekuńczych, 

e. K.P.5 – osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014- 2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które 
dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ), 

f. K.P.6 – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku 
z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020.  

3.  Osoba, która udokumentuje spełnienie danego kryterium, otrzymuje 1 pkt., który 
mnożony jest przez następujące wagi:  

KRYTERIUM WAGA 

K.P.1  waga 3 

K.P.2  waga 2 

K.P.3  waga 2 

K.P.4  waga 10 

K.P.5  waga 1 

K.P.6  waga 1 

4. Punkty podlegają sumowaniu. 
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Rozdział IV 

KRYTERIA KWALIFIKACJI OSOBY NIESAMODZILENEJ DO WSPARCIA W POSTACI pobytu 
w placówce dziennej opieki i aktywizacji 

 
1. Wsparcie w ramach Projektu oferowane będzie osobom spełniającym następujące 

kryteria dostępu: 

a. kandydat spełnia definicję osoby niesamodzielnej - weryfikacja na podstawie 
oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym oraz złożonej wraz 
z formularzem ankiety poziomu niesamodzielności, sporządzonej 
z zastosowaniem skali Katza ADL,  

b. kandydat (osoba niesamodzielna) jest osobą powyżej 60 roku życia - 
weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu 
zgłoszeniowym, 

c. osoba niesamodzielna oraz jej opiekun nieformalny mają miejsce zamieszkania 

na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub Gminy Wieliczka – weryfikacja na 

podstawie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym, 

d. opiekun osoby niesamodzielnej spełnia definicję opiekuna nieformalnego – 
weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu 
zgłoszeniowym, 

e. osoba niesamodzielna oraz opiekun nieformalny znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej – weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego 
w formularzu zgłoszeniowym, które w dalszej procedurze podlega weryfikacji 
w ramach oceny sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej 
osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. 

f. osoba niesamodzielna oraz opiekun nieformalny nie są uczestnikiem innego 

projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, 

w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub 

zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu – weryfikacja 

na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Pierwszeństwo w dostępie do oferowanych usług mają osoby spełniające poniższe 
kryteria premiujące: 

a. K.P.1 - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z poniższych przesłanek:  
o 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 społecznej, 

o osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym; 
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o osoby przebywające w pieczy zastępczej2 lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

o osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 
r. poz. 969); 

o osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. 
zm.); 

o osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020;  

o członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą 
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 
z niepełnosprawnością; 

o osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 
o osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

o osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
o osoby korzystające z PO PŻ. 

b. K.P.2 – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
c. K.P.3 – osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

d. K.P.4 – osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, 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 - w przypadku usług asystenckich 
i opiekuńczych, 

e. K.P.5 – osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014- 2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które 
dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ), 

f. K.P.6 – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku 
z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych 

                                                           
2 W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020.  

g. K.P.DODATKOWE – preferencje otrzymują osoby po udarach mózgu, cierpiące 
na chorobę Parkinsona, Alzheimera i inne zespoły otępienne. 

3.  Osoba, która udokumentuje spełnienie danego kryterium, otrzymuje 1 pkt., który 
mnożony jest przez następujące wagi:  

KRYTERIUM WAGA 

K.P.1  waga 3 

K.P.2  waga 3 

K.P.3  waga 3 

K.P.4  waga 15 

K.P.5  waga 1 

K.P.6  waga 1 

K.P.DODATKOWE waga 3 

4. Punkty podlegają sumowaniu. 
 

Rozdział V 

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO WSPARCIA  
 

1. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie do 15.06.2023 r. (lub do 

momentu, w którym osobie rekrutowanej możliwe będzie udzielenie realnego 

wsparcia). 

2. Nabór odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz ankiety poziomu 

niesamodzielności sporządzonej z zastosowaniem skali Katza ADL, stanowiącej 

element formularza. Formularze zgłoszeniowe na wybrane usługi stanowią Załącznik 

nr 1A i 1B do niniejszych Zasad rekrutacji.  

3. Opiekun nieformalny oraz osoba niesamodzielna, ubiegający się o wsparcie w ramach 

Projektu zobowiązani są do złożenia oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych 

Zasad rekrutacji. 

4. Wzory dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 dostępne są na stronie internetowej  

https://wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja/ oraz w biurze projektu przy ul. Wielickiej 

267 w Kraków (pawilon administracyjny, I piętro pokój 122 - sekretariat, w godzinach 

od 8.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku od piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy). 

5. Do dokumentacji zgłoszeniowej załącza się dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). 

6. Miejskie Centrum Opieki oferuje pomoc w wypełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej 
w postaci konsultacji osobistych w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki lub 
telefonicznych pod numerem (12) 44-67-530. 

7. Dokumentację zgłoszeniową można złożyć w jeden z poniższych sposobów: 
a. osobiście w biurze projektu przy ul. Wielickiej 267 w Kraków (pawilon 

administracyjny, I piętro pokój 122 - sekretariat, w godzinach od 8.00 do 15.00 
w dni robocze od poniedziałku od piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

https://wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja/
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od pracy). 
b. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejskie Centrum Opieki 

dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych 
w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30- 663 Kraków, 

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanów podpisanych 
dokumentów) na adres: rekrutacja@wsparciedlaopiekuna.pl, z zastrzeżeniem 
że konieczne jest złożenie oryginałów wszystkich dokumentów (w formie 
papierowej) w terminie 3 dni roboczych, pod rygorem skreślenia z listy 
uczestników. 

d. za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie 
https://wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja/, z zastrzeżeniem że konieczne jest 
uzupełnienie i złożenie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej (w formie 
papierowej) w terminie 3 dni roboczych, pod rygorem skreślenia z listy 
uczestników. 

8. Kopertę z dokumentacją zgłoszeniową albo tytuł wiadomości mailowej należy 
opatrzeć adnotacją: „Rekrutacja do projektu Centrum wsparcia opiekunów”.  

9. Przez złożenie dokumentacji rozumie się dostarczenie jej do biura projektu lub wpływ 
za pośrednictwem operatora pocztowego lub przekazanie jej rekrutrowi.  

10. Złożona dokumentacja zgłoszeniowa podlega weryfikacji przez wyznaczony zespół 
pracowników Miejskiego Centrum Opieki - rekruterów, w terminie do 3 dni roboczych 
od dnia złożenia wymaganych dokumentów. 

11. Pracownik Miejskiego Centrum Opieki dokonujący weryfikacji dokumentacji 
zgłoszeniowej może wezwać do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych (tj. 
braków, które uniemożliwiają ocenę spełnienia warunków uczestnictwa we 
wsparciu), wyznaczając jednocześnie maksymalnie 3-dniowy termin na ich 
uzupełnianie. Powyższe wezwanie przekazane zostanie pocztą elektroniczną na adres 
wskazany w formularzu zgłoszeniowym, a w przypadku jego braku telefonicznie na 
numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Fakt odbycia rozmowy 
telefonicznej pracownik odnotowuje w karcie oceny.  

12. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych zgłoszenia lub niespełnienia 
warunków uczestnictwa we wsparciu, kandydat nie zostanie zakwalifikowany do 
udziału w Projekcie. Od decyzji o niezakwalifikowaniu do wsparcia przysługuje 
odwołanie wnoszone do Dyrektora Miejskiego Centrum Opieki. 

13. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zweryfikowania kompletności i prawidłowości 
złożonych dokumentów następuje ustalenie kwalifikowalności uczestnika względem 
poszczególnych usług wsparcia. W uzasadnionych przypadkach kwalifikacja 
uczestnika odbywa się w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną 
i dokonywana jest przez powoływany w tym celu zespół kwalifikacyjny, który wydaje 
stosowną rekomendację. Decyzja o przyznaniu danej osobie niesamodzielnej lub jej 
opiekunom usług opiekuńczych musi być poprzedzona każdorazowo indywidualną 
oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby 
niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. Dopuszcza się wydłużenie 
wskazanego w zdaniu pierwszym terminu w przypadku braku możliwości odbycia 
kwalifikacji w miejscu świadczenia opieki przez zespół kwalifikacyjny z przyczyn 
leżących po stronie opiekuna. 

14. W przypadku usługi wytchnieniowej kwalifikacja, o której mowa w pkt. 13 
każdorazowo prowadzona będzie przez zespół kwalifikacyjny w formie mobilnej (tj. 

mailto:rekrutacja@wsparciedlaopiekuna.pl
https://wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja/
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w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną). Z opiekunem ustalany 
będzie indywidualny termin spotkania, podczas którego przeprowadzany będzie 
wywiad. Na podstawie ustalonych kryteriów personel wyda rekomendację do 
zakwalifikowania uczestnika do projektu. Ze względu na charakter i zakres usługi 
odciążeniowej wprowadza się następujące kryteria kwalifikacji osoby 
niesamodzielnej do objęcia usługą odciążeniową: 

a. osoby objęte długotrwałą opieką sprawowaną w warunkach domowych przez 
opiekuna nieformalnego (minimum 6 miesięcy), 

b. osoby nie wymagające hospitalizacji, nie korzystające ze świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji 
leczniczej, w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego oraz 
w warunkach stacjonarnych, a także nie korzystające z usług oferowanych 
w placówkach dziennej opieki, 

c. odbiorcami usług nie mogą być osoby dotknięte chorobą psychiczną lub 
uzależnieniem, 

d. odbiorcami usług nie mogą być osoby w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej, 

e. odbiorcami usług nie mogą być osoby z chorobą Alzheimera, 
f. odbiorcami usług nie mogą być osoby z niewygojonymi odleżynami, 
g. wyłącznie osoby karmione drogą naturalną (bez zgłębnika, przetoki 

odżywczej), 
h. odbiorcami usług nie mogą być osoby całkowicie niesamodzielne tj. 

niemogące korzystać z usług rehabilitacyjnych np. osoby leżące, 
z zaburzeniami świadomości, bez kontaktu logicznego itp. Kwalifikacja na 
podstawie skali Barthel (minimum 40 pkt.), 

i. odbiorcami usług nie mogą być osoby, które nie są w stanie wyrazić świadomej 
zgody na pobyt w placówce wytchnieniowej (weryfikacja w oparciu o skalę 
Mini-Mental), 

j. odbiorcami usług nie mogą być osoby korzystające równocześnie z usług 
opiekuńczych w ramach pomocy społecznej (np. usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych, przebywające 
w DPS, rodzinnych domach pomocy, ośrodkach wsparcia, mieszkaniach 
chronionych) – wsparcie nie może się powielać, 

k. odbiorcami usług mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie (z uwagi na 
statutową działalność Miejskiego Centrum Opieki. 

15. O zakwalifikowaniu do Projektu kandydat zostanie poinformowany bezpośrednio 
przez zespół kwalifikacyjny. 

16. Osoba zakwalifikowana do Projektu wpisywana jest na listę uczestników prowadzoną 
dla każdej z usług wsparcia odrębnie. Uczestnicy wpisywani są na listę wg. liczby 
uzyskanych punktów w kryteriach premiujących (od największej do najmniejszej).  

17. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo uzyskuje osoba, 
która wcześniej została zakwalifikowana do udziału w Projekcie (decyduje data 
zakończenia kwalifikacji). 

18. W pierwszym etapie rekrutacji wprowadza się termin naboru do 20.06.2021 r., przy 
czym zespół kwalifikacyjny wydawać będzie rekomendacja do objęcia wsparciem 
począwszy od 1.07.2021 r.  
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19. Uczestnicy zakwalifikowani na tym etapie do Projektu zostaną przyporządkowani do 

listy podstawowej i rezerwowej (dla każdej z usług wsparcia odrębnie). 

20. Wraz z wpływem kolejnych zgłoszeń (po dacie 20.06.2021 r.), lista rezerwowa będzie 
uzupełniana, a kandydaci każdorazowo będą uszeregowani wg. liczby uzyskanych  
w kryteriach premiujących punktów (od największej do najmniejszej).  

21. W sytuacji potrzeby uzupełnienia wolnego miejsca w Projekcie, do wsparcia 
kierowana będzie osoba z pierwszego miejsca listy rezerwowej, pod warunkiem że 
w dalszym ciągu spełniać będzie warunki uczestnictwa. 

22. Termin rozpoczęcia wsparcia, jego zakres i forma ustalany będzie indywidualnie 
z personelem realizującym daną usługę.  

23. W przypadku usługi pobytu w placówce dziennej opieki i aktywizacji do 5 dni przed 
rozpoczęciem pobytu uczestnik zakwalifikowany do wsparcia otrzymuje informację o 
zaproszeniu na rozmowę z kierownikiem zespołu terapeutycznego. Fakt odbycia 
rozmowy telefonicznej pracownik odnotowuje w karcie oceny. 

24. W uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność 
uczestnika, rozmowa, o której mowa w pkt. 23 może odbywać się telefonicznie. 

25. Rozmowa, o której mowa w pkt. 23, jest przeprowadzana w celu przyznania prawa 
pobytu uczestnika w placówce, bowiem oferta placówki jest skierowana do osób 
niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, w szczególności gdy dotykają ich poniższe 
problemy: 

a. trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności 

psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych 

z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, w tym: 

o trudności w samodzielnym przygotowywaniu posiłków, zwłaszcza 

ciepłych, odpowiednio skomponowanych pod względem ilościowym 

i jakościowym, 

o problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę 

(wynikające z obniżonego stanu emocjonalnego, nawyków, 

niepełnosprawności, trudnych warunków mieszkaniowych), 

o bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i ograniczenia 

związane z wykonywaniem zakupów, 

o bezradność w załatwianiu spraw urzędowych i spraw w placówkach 

służby zdrowia. 

b. choroba - pogarszanie się stanu zdrowia mające wpływ na codzienne 

funkcjonowanie, 

c. niepełnosprawność, 

d. zła sytuacja materialna, zwłaszcza wtedy, gdy nie pozwala na realizację 

podstawowych potrzeb, co istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa, 

e. poczucie osamotnienia związane z utratą osób bliskich lub wynikające 

z rozluźnienia więzi rodzinnych, patologii życia rodzinnego, konfliktów, 

oddalenia w przestrzeni geograficznej lub społecznej, 

f. występowanie innych niekorzystnych stanów emocjonalnych (frustracja, 

depresja, brak poczucia przydatności społecznej, brak poczucia perspektyw, lęk 
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przed przyszłością) wynikające z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji 

materialnej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej, 

g. trudności w organizacji czasu wolnego wynikające z braku umiejętności w tym 

zakresie lub braku możliwości jego wykorzystania według upodobań, 

h. wycofywanie się ze spraw innych ludzi i ograniczenie różnych życiowych planów 

co do własnej osoby, 

i. problemy w relacjach z rodziną, trudności rodziny w opiece nad uczestnikiem. 

26. Co do zasady, podopieczny placówki nie może być osobą całkowicie niesamodzielną, 

czyli niemogącą korzystać z usług usprawniająco - aktywizujących placówki np. osobą 

leżącą, bez kontaktu, bez kontaktu logicznego, itp. Podopiecznym może być natomiast 

osoba wymagająca pomocy w czynnościach samoobsługowych i samopielęgnacyjnych, 

tj. podczas korzystania z toalety, spożywania posiłków, poruszania się. 

27. Przy przyjmowaniu do placówki wymagane jest również zaświadczenie lekarskie, 

zawierające co najmniej: 

a. określenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia pacjenta, niezbędnych 

w przypadku konieczności podjęcia działań terapeutycznych i opiekuńczych 

przez personel ośrodka, bądź udzielenia informacji służbom medycznym 

w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika, 

b. określenie dopuszczalnych form usprawniania ruchowego uczestnika, bądź 

ograniczeń w tym zakresie. 

28. Z rozmowy, o której mowa w pkt. 23, sporządzany jest raport określający, co najmniej 

sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną (w tym funkcjonalny stan zdrowia –  

w jakim zakresie osoba jest  samodzielna, a w jakim obszarze wymaga pomocy innych) 

i ekonomiczną osoby ubiegającej się o wsparcie w tym zakresie oraz zawierający 

odpowiedź na  wniosek w postaci przyznania prawa pobytu wraz z zakresem usług  

w placówce. 

29. Przyznane prawo pobytu w placówce będzie weryfikowane nie rzadziej niż raz na 6 m-

cy za pomocą rozmowy, o której mowa powyżej. Weryfikacja ma na celu przede 

wszystkim aktualizację danych uczestnika i bieżące określenie jego sytuacji, zwłaszcza 

zdrowotnej oraz dostosowanie form oddziaływań terapeutycznych do aktualnych jego 

potrzeb. 

30. Osoby, zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji 
z uczestnictwa we wsparciu, po złożeniu oświadczenia o rezygnacji.  

31. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 
Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi Zasadami 
rekrutacji i przyjęcia postanowień w nich zawartych, co potwierdza stosownym 
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oświadczeniem, które jest umieszczone w formularzu zgłoszeniowym.  
2. Przystępując do Projektu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Miejskie Centrum 

Opieki podejmie współpracę z placówkami POZ podopiecznych objętych wsparciem. Do 
placówki POZ przekazywana będzie informacja o zakwalifikowaniu podopiecznego 
i  jego opiekuna do udziału w Projekcie. Lekarz POZ informowany będzie o charakterze 
udzielanego wsparcia i możliwości zapoznania się z dostępnymi formami wsparcia dla 
podopiecznego i jej opiekuna. Planowane jest także nawiązanie współpracę z PES 
w zakresie realizacji Projektu, w szczególności w zakresie działań zwiększających dostęp 
opiekunów do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach 
wsparcia. 

3. W kwestiach nieujętych w Zasadach decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiego Centrum 
Opieki. 


