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§1 

 

DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

 

1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie” , 

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 9.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne, poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2.  

 

2. Osoba niesamodzielna – należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na podeszły wiek, 

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  

3. Podstawowe czynności dnia codziennego (zgodnie z  Załącznikiem nr 14  do Regulaminu 

konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17,  Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia 

opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce)-czynności wylistowane 

w ramach skali KATZA (ADL), wg której ocenia się stopień niesamodzielności, poziom radzenia sobie 

z podstawowymi czynnościami samoobsługowymi: 

Kąpanie się  

Ubieranie się i rozbieranie  

Korzystanie z toalety  

Wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel  

Samodzielne jedzenie  

Kontrolowane wydalanie moczu i stolca  

 

3. Opiekun faktyczny/nieformalny – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią opiekującą się 

osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu 

opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Pojęcie opiekuna faktycznego i 

opiekuna nieformalnego wskazanego w SzOOP RPO WM należy traktować tożsamo (zgodnie z 

zapisami Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 970/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.). 

  

Osoby, które pobierają zasiłki z tytułu opieki nad osobami zależnymi spełniają definicje opiekuna 

faktycznego i mogą otrzymać wsparcie w ramach Poddziałania 9.2.2 RPO WM. Osoby, które są 

zatrudnione do opieki, w rozumieniu kodeksu pracy i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie nie będą 

wspierane w niniejszym konkursie (zgodnie z  FAQ – PMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 z dnia 19 lipca 

2017 r. dostępnym na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2--

uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa---zit---rpmp-09-02-02-ip-01-12-061-17 ).  

 

4. Uczestnik/czka Projektu - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, który/a podpisała/a deklarację 

uczestnictwa w projekcie i skorzystał/a co najmniej z jednej z form wsparcia zaproponowanych w 

projekcie.  

5. Pierwsze wsparcie – należy przez to rozumieć pierwszą usługę świadczoną na rzecz Uczestnika 

Projektu po podpisaniu przez Niego deklaracji uczestnictwa w Projekcie.  

6. Osoba z niepełnosprawnością – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną w świetle 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 2046) a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2--uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa---zit---rpmp-09-02-02-ip-01-12-061-17
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2--uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa---zit---rpmp-09-02-02-ip-01-12-061-17
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których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 

111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia.  

7. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

przesłanki: 

a. osoba korzystająca 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,  

b. osoba, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym, 

c. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

d. 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), 

e. osoba przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, 

f. osoba z niepełnosprawnością tj. osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 
r. poz. 882, z późn. zm.), 
(należy dołączyć stosowne orzeczenie/zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności )  

g. członek rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością (należy dołączyć stosowne orzeczenie/zaświadczenie o stopniu 

niepełnosprawności),  

h. osoba, dla której ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z późn. zm.), 

i. osoba niesamodzielna,  

j. osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

k. osoba korzystająca z PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa).  

8. Opieka instytucjonalna – opieka świadczona w placówce opiekuńczo- pobytowej, czyli placówce 

wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób, 

lub w której spełniona jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek:  

a. usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany;  

b. wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców;  

c. mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich nie 

dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki;  

d. mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem.  

- (wg. Wytycznych 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)  

 

9. Deinstytucjonalizacja usług – proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych 

w społeczności lokalnej, realizowany w oparciu o „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia 
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od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z 

jednej strony rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej – stopniowego 

ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji 

usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej.  

 

10. Realizator projektu - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (Beneficjent), posiadający 

siedzibę pod adresem: os. Wysokie 7, 31-819 Kraków, który podpisał umowę o dofinansowanie nr 

RPMP.09.02.02-12-0442/17 na realizację projektu.  

 

11. Biuro projektu - siedziba realizatora projektu tj. na adres: Os. Wysokie 7, 31-819 Kraków, mail: 

biuro@pstb.org.  

 

§2 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa:  

1.1. Proces rekrutacji Uczestników do Projektu pn. Krakowskie Centrum Usług Społecznych 

„Wysokie”,  realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej , w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa - ZIT.  

1.2. Zasady organizacji działań w ramach Projektu. 

1.3. Prawa i obowiązki uczestników/ek Projektu.  

 

2.  Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług kierowanych dla 100 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych i ich opiekunów, 

którzy stanowią grupę docelową projektu) do końca 2019 roku. 

 

3. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki komplementarnym działaniom, które można 

usystematyzować w ramach 4 zadań: 

a). Indywidualne poradnictwo, które świadczone będzie przez kilku specjalistów z różnych dziedzin tj. 

prawnik, logopeda, rehabilitant, psycholog, pedagog specjalny oraz psychiatra. Dzięki temu 

opiekunowie będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat możliwości wsparcia, otrzymania  

dofinansowań, świadczeń itd. 

b). Warsztaty dla opiekunów, rodziców, które umożliwią uzyskanie informacji na temat sposobów 

radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi itd. 

c). Spotkania informacyjno-edukacyjne dla zainteresowanych przedstawicieli kadr np. służby zdrowia, 

pracowników socjalnych, 

d). Konsultacje jednorazowe oraz systematyczne stanowiące pomoc dla opiekunów w zakresie 

postępowania i pracy z osobami niesamodzielnymi. 

 

Rezultatem tych działań, będzie udzielenie wsparcia 120 osobom niesamodzielnym i ich opiekunom. 

 

§3 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. Uczestniczkami/uczestnikami projektu mogą zostać  osoby niesamodzielne (osoby, które 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) oraz opiekunowie tych osób (faktyczni i nieformalni-osoby pełnoletnie 

opiekujące się osobą niesamodzielną, niebędące opiekunem zawodowym i niepobierająca 

mailto:biuro@pstb.org
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wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny)z 

terenu woj. Małopolskiego-Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa w okresie od 

01.04.2018-31.12.2019.  

2. Oznacza to, że obszarem, na którym ma być świadczone wsparcie jest MOF Krakowa. W 

skład MOF wchodzą następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-

Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, 

Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.  

 

 

 

§4 

 

PROCES REKRUTACJI 

 

1. Nabór uczestników Projektu prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Terapii 

Behawioralnej, os. Wysokie 7, 31-819 Kraków. 

2. Projektem będą objęte osoby niesamodzielne (osoby, które 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) oraz opiekunowie tych osób (faktyczni/nieformalni-osoby pełnoletnie opiekujące 

się osobą niesamodzielną, niebędące opiekunem zawodowym i niepobierająca 

wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny).  

 

Wsparciem w pierwszej kolejności objęte zostaną: 

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek; 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

d) osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielnych, 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) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie 

będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ); 

f) osoby, rodziny lub środowiska 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.  Rekrutacja będzie przebiegać w 2 etapach: 

a) przyjęcie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja formalna potwierdzenie statusu 

uczestnika - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). Dokumenty rekrutacyjne składane będą w siedzibie 

Wnioskodawcy (Kraków, os. Wysokie 7). Możliwy będzie składanie dokumentów osobiście ale 

również przesłanie dokumentów np. pocztą. 

b) przyjęcie do projektu w pierwszej kolejności osób z kategorii preferowanych (wsparcie osób 

określonych jako do których kierowane jest wsparcie w pierwszej kolejności, zgodnie z 

zapisami paragrafu 4 punkt 2) oraz mężczyzn (z uwagi na feminizację opieki). Osoby z grup 

referowanych otrzymają 1 punkt za spełnienie każdego z kryterium premiującego. W pierwszej 

kolejności przyjmowane są do projektu osoby z najwyższą liczbą punktów.  
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3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły tj. w danym miesiącu na bieżący i następny 

aż do wyczerpania miejsc. 

4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:  

a) Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony internetowej, tj zakładki Projektu na stronie: 

www.pstb.org lub siedziby Realizatora Projektu, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć 

osobiście lub mailowo na adres: biuro@pstb.org, lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: 

Os. Wysokie 7, 31-819 Kraków. W czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Projektu złożone 

przez kandydatów (uczestników i uczestniczek) dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

b) Zaświadczenia, oświadczenia, inne dokumenty należy składać w formie kserokopii/skanu 

(poza załącznikami do niniejszego Regulaminu). 

c) W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (brak załączników, 

niewypełnione pola formularzy, brak podpisów, dokumenty przygotowane przy użyciu 

formularzy niezgodnych z wzorami dostępnymi w Biurze Projektu i na stronie internetowej 

Projektu) będzie istniała możliwość uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez 

Realizatora projektu. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie 

zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny formalnej.  

d) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w 

Projekcie.  

6.  W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:  

1) Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów stanowiący 

zał. nr 1.  

2) Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowiące 

zał. nr 2.  

3) Deklaracja uczestnictwa stanowiąca załącznik nr 3.  

4) Inne dokumenty (jeśli dotyczy np. orzeczenie o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej/ 

opiekuna faktycznego, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 

 

7. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji. 

 

 

§5 

 

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych pozyskanych w celu rekrutacji i realizacji Projektu jest Polskie 

Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą: Os. Wysokie 7, 31-819 Kraków.  

2. Przystępując do rekrutacji i udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z 

ogólną informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia 

udziału w projekcie.  

 

§ 6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc. 
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3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  

5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Kierownika Projektu.  

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Realizatora projektu.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.  

 

 

Załączniki do Regulaminu:  

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

3. Deklaracja uczestnictwa 

 


