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Regulamin rekrutacji do projektu „SMARTOPIEKA PREMIUM”  

 
§1 

 Definicje 
 

1. Beneficjent – Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Kopernika 14. 
NIP: 631-23-56-974. 

2. Partnerzy - Gmina Tworóg, Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Katowickie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA", 
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Akademickie Centrum Medyczne AWF Katowice 
sp. z o. o. 

3. Projekt – „Smartopieka Premium”– projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Działanie: 9.2. Dostępne 
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. 

4. Uczestnik projektu to osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jako: 

a) Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 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 i 
jednocześnie zamieszkuje na terenie miasta Katowice, Chorzów, Gliwice, Mysłowice, Sosnowiec, 
Mikołów, powiat gliwicki, Gmina Tworóg, Zabrze, powiat lubliniecki, powiat bieruńsko-lędziński, 
Tychy, Jaworzno 

b) Opiekun faktyczny (nieformalny) - osoba pełnoletnia opiekująca się osobą potrzebującą wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia 
z tytułu sprawowania takiej opieki, najczęściej członek rodziny 

 

 
§2  

Kryteria udziału w projekcie  
 

1. W pierwszej kolejności wsparcie kierowane będzie do osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, zgodnie z definicją zawartą w §1 pkt. 4a, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich rodzin, osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia, osób o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z 
zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, których dochód nie przekracza 
150% właściwego kryterium dochodowego ( na osobą samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie ), o 
którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz osób korzystających z 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

http://www.swr.pl/
mailto:smartopieka@swr.pl
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2. Ze względu na konieczność zapewnienia określonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników, 
dotyczących odsetka kobiet i mężczyzn, Beneficjent może okresowo wprowadzić dodatkowe kryteria 
dotyczące charakterystyki socjodemograficznej (płeć, wiek)  uczestników projektu.  

3. Do projektu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 193 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 

 

 

§3 
  Zasady rekrutacji do projektu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

 

1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty, tzn. że prowadzona będzie przez cały czas trwania 
projektu. 

2. Uczestnicy projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie 
zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

3. Podstawą zakwalifikowania do projektu będzie wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, deklaracji 
uczestnictwa w projekcie opiekuna faktycznego oraz Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4. Rekrutacja do projektu będzie przebiegała w dwóch etapach: 

I) etap I – obejmuje zgłoszenie osobiste, pisemne lub telefoniczne potwierdzenie zainteresowaniem 
udziałem w projekcie, dokonane przez osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jej 
opiekuna faktycznego lub inną upoważnioną osobę.  Po wstępnej weryfikacji telefonicznej – 
dokonywanej przez pracownika projektu – potwierdzenia spełnienia formalnych kryteriów uczestnictwa 
w projekcie, umawiane jest spotkanie z uczestnikiem projektu (osobą potrzebującą wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu). 

II) etap II obejmuje faktyczną ocenę spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie.  

• Podczas II etapu rekrutacji ocenione zostaną: kryteria formalne uczestnictwa w projekcie oraz  
niezdolność osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do zaspakajania 
swoich potrzeb, jej sytuacja formalno - bytowa oraz stan zdrowia. II etap rekrutacji dokonywany 
będzie  w  miejscu  zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  
przez  zespół, w skład którego wchodzą: pracownik projektu i/lub pielęgniarka i/lub opiekun/ka 
zatrudniony/a w projekcie, w obecności opiekuna prawnego (jeżeli osoba niesamodzielna została 
ubezwłasnowolniona ) lub opiekuna faktycznego. 

• Etap II decydujący o przyjęciu osoby niesamodzielnej do projektu  będzie dokonywany na 
podstawie: 

- wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa projektu oraz 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 

- oświadczenia osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu o wysokości 
miesięcznego dochodu; 

- oświadczenia osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu o stanie jej 
zdrowia oraz przedstawionej w trakcie spotkania  dokumentacji medycznej, w tym np. 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

- kryteriów merytorycznych do których należą problemy w zaspokojeniu codziennych potrzeb 
życiowych, w tym umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków, samodzielnego 
spożywania posiłków, zaopatrywania w podstawowe produkty, trudności w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, trudności w utrzymaniu czystości mieszkania i higieny osobistej, 
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trudności w poruszaniu się po domu a także trudności w załatwianiu spraw osobistych i 
urzędowych oraz izolacja społeczna. 

II etap rekrutacji zostanie zakończony decyzją o przyjęciu lub nieprzyjęciu osoby 
niesamodzielnej do projektu, podjętą na podstawie liczby punktów przyznanych w  Karcie 
oceny uczestnika projektu (Skala Barthela) wypełnianej podczas wywiadu przeprowadzonego 
w miejscu zamieszkania. 

• Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu uzyskania zbyt małej 
liczby punktów umieszczone zostaną na liście rezerwowej.  

5. Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa 
w punkcie 3 podpunkt a dostępne będą na stronie www.swr.pl a także udostępniane będą w wersji 
papierowej w Biurze Beneficjenta i Partnerów oraz podczas spotkań informacyjnych organizowanych dla 
mieszkańców miasta Katowice, Chorzów, Gliwice, Mysłowice, Sosnowiec, Mikołów, powiat gliwicki, 
Gmina Tworóg, Zabrze, powiat lubliniecki, powiat bieruńsko-lędziński, Tychy, Jaworzno 

6. Po zakwalifikowaniu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu zostanie 
podpisana umowa na świadczenie usług opiekuńczych, do której załącznikiem będzie Indywidualny 
Zakres Usług Opiekuńczych uwzględniający zakres, terminy i sposób organizacji opieki. 

7. Indywidualny Zakres Usług Opiekuńczych zostanie wprowadzony do aplikacji w smartfonie, służącej do 
zarządzania pracą opiekunów/ek. 

 

 

§4 

 Zakres i zasady usług w projekcie 

 

1. W ramach Projektu realizowane będą; 

a. usługi opiekuńcze świadczone w domu uczestnika projektu będącego osobą niesamodzielną, 
takie jak:  

− pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem 
produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu 
posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym 
utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, 
pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat 
domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące 
zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);  

− opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy 
załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności 
higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmiana 
bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);  

− pielęgnacja zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z 
przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w 
stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;  

− zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązania, utrzymywanie i 
rozwijania kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz 
społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z 
usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej). 

http://www.swr.pl/
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b. Usługi wypożyczenia sprzętu zwiększającego mobilność i samodzielność osób niesamodzielnych 
– kule IT. 

c. Usługi wsparcia dla opiekunów faktycznych, w szczególności takie jak: 

− szkolenia zwiększające kompetencje potrzebne do efektywnego sprawowania opieki nad 
osobą niesamodzielną, 

− wsparcie doradcze oraz organizacyjne zwiększające kompetencje do sprawowania opieki 
faktycznej nad osobą niesamodzielną.  

2. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będąca uczestnikiem projektu ma prawo 
do korzystania z różnych form pomocy  zgodnie z Indywidualnym Zakresem Usług Opiekuńczych.  

3. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników, 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. Osoby takie nie ponoszą żadnych kosztów za 
wsparcie otrzymane w projekcie. 

4. Odpłatność dla osób, których dochód jest wyższy niż wskazany w ust. 3 wynosi 1 zł za godzinę wsparcia. 

5. Uczestnik Projektu może  korzystać ze świadczeń maksymalnie przez okres 4 miesięcy, w okresie trwania 
Projektu. 

6. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych podlega indywidualnemu dokumentowaniu w postaci 
papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności:  

a) Indywidualny Zakres Usług Opiekuńczych wskazany w §3 pkt. 5. 
b) dziennik czynności opiekuńczych zawierający ewidencję wykonania zleconych czynności 
opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze. 
Świadczenie usług opiekuńczych podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji wykonywanej przez 
personel beneficjenta i partnera projektu.  

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w 
przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, pracownika projektu, udowodnionego 
aktu kradzieży lub wandalizmu oraz w przypadku pojawienia się w stanie wskazującym na użycie alkoholu 
lub innych substancji odurzających podczas korzystania z usług opiekuńczych w projekcie.  

8. W przypadku skreślenia lub rezygnacji Uczestnika Projektu na jego miejsce zostanie zakwalifikowana 
kolejna osoba z listy rezerwowej.  

 
§5 Postanowienia ogólne  

 
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.  

2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Komitet Sterujący Projektu.   

 
Załączniki:  
 
1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie osoby niesamodzielnej. 
2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie opiekuna faktycznego. 
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Oświadczenie o stanie zdrowia. 
6. Oświadczenie o wysokości dochodu. 
7. Decyzja rekrutacyjna. 


