
      

 

 Projekt "Opieka i pomoc" jest współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Biuro Projektu  „Opieka i pomoc” 

Ul. M. Curie-Skłodowskiej 26, 85-094 Bydgoszcz, tel. 52 376 31 65, tel./fax 52 341 31 64,  
e-mail: bydgoszcz@akademia-zdrowia.pl 

   

 
REGULAMIN REKRUTACJI 

obowiązujący w projekcie pn. "Opieka i pomoc" jest współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
1. Regulamin rekrutacji określa warunki rekrutacji kandydatki/kandydata do projektu 

„Opieka i pomoc”. 
2. Projekt „Opieka i pomoc”, jest realizowany na podstawie umowy nr: 

UM_SE.433.1.365.2018 o dofinansowanie projektu „Opieka i pomoc” nr RPKP.09.03.02-
04-0073/17 zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-
Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 a Akademią Zdrowia Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

4. Okres realizacji projektu od 1.06.2018 r. do 31.05.2020 r. 
5. Regulamin rekrutacji do projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu: 

http://www.akademia-zdrowia.pl/bydgoszcz/, a także w siedzibie biura projektu 
mieszczącego się w Bydgoszczy przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 26, 85-094 Bydgoszcz 

 
§ 2 

Definicje 
Projekt – Projekt „Opieka i pomoc”. 
Biuro projektu– pomieszczenia przeznaczone do realizacji projektu mieszczące się w 
Bydgoszczy przy M. Curie-Skłodowskiej 26, 85-094 Bydgoszcz 
Kandydatka/Kandydat – osoba chcąca wziąć udział w projekcie. 
Uczestniczka/Uczestnik – osoba zakwalifikowana do projektu (spełniająca zapisy § 3), która 
podpisała umowę dotyczącą udziału w projekcie oraz inne niezbędne dokumenty (zgodne 
z § 4). 
Beneficjent projektu- Akademia Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

 
 

http://www.akademia-zdrowia.pl/bydgoszcz/
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§ 3 
Warunki zakwalifikowania kandydatki/kandydata do udziału w projekcie 

1. Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasady 
równości płci. Zakłada się równy dostęp do projektu kobiet i mężczyzn spełniających 
warunki udziału w projekcie.  

2. Uczestniczką/uczestnikiem projektu mogą zostać: 
a) osoby niesamodzielne- które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. 
Pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych 
osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie 
jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, 
siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z 
toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Skala ta pozwala zdiagnozować, 
które czynności chory potrafi wykonać bez pomocy z zewnątrz, które z pomocą lub w 
ogóle nie potrafi wykonać. W skali Barthel można uzyskać 100 pkt. Są trzy przedziały 
oceny, uzyskanie:  

• od 0 do 20 pkt oznacza całkowitą niesamodzielność, 

• od 20 do 80 pkt – chory może funkcjonować samodzielnie w określonym stopniu, 

• od 80 do 100 pkt – chory funkcjonuje samodzielnie, ewentualnie z niewielką 
pomocą z zewnątrz. 

b) otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz 
rodziny osób niesamodzielnych, 

c) osoby zamieszkałe na terenie m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego w 
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 
§ 4 

Przebieg rekrutacji 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w zarówno w Biurze Projektu, jak i innym miejscu 

wskazanym przez potencjalnego kandydata/kandydatkę. 
2. Rekrutacja będzie składała się z siedmiu etapów: 

ETAP I: złożenie w Biurze Projektu (osobiście/pocztą/kurierem)dokumentów: 
formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny i 
zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą 
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oceny wg skali opartej na skali Barthel, oświadczenie o nie korzystaniu z tego samego 
typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 
2014-2020, a także inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej 
np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp. Dodatkowo w celu 
przyznania dodatkowych punktów kandydat/kandydatka powinien/powinna 
dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach. 
ETAP II: weryfikacja dokumentacji: 
Każdy kandydat/kandydatka musi spełnić łącznie obligatoryjne kryteria udziału: 
Kryteria obligatoryjne: 
1. Miejsce zamieszkania na terenie pow. bydgoskiego oraz miasta Bydgoszcz 
(weryfikowane na podstawie zapisów w dowodzie osobistym lub zaświadczenia o 
miejscu zamieszkania z urzędu); 
2. Posiadanie statusu os. niesamodzielnej (weryfikowane na podstawie dokum. 
poświadczających niesamodzielność np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
inny dokument równoważny, zaświadczenie o stanie 
zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza POZ do objęcia 
długoterminową opieką wraz z kartą oceny poziomu samodzielności wg. skali 
Barthel). 
Kryteria punktowe: 
1. miejsce zamieszkania na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych 
programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (np. osoby 
zamieszkujące na terenach Gminy Koronowo, osoby 
zamieszkujące obszar Miasta i Gminy Solec Kujawski, osoby zamieszkujące na terenie 
miasta Bydgoszczy) (weryfikowane na podstawie zapisów w dowodzie osobistym lub 
zaświadczenia o miejscu zamieszkania z 
urzędu) (+5 pkt.) 
2. wielokrotne doświadczenie wykluczenia społecznego (tj. osoby zagrożone 
ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub 
ciężką chorobą) (weryfikacja na podstawie odpowiedzi zawartych 
w formularzu rekrutacyjnym) (+3 pkt.) 
3. posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej (znacznym lub umiarkowanym) (osoby 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności to osoby z naruszoną sprawnością 
organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy 
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról 
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji; osoby z umiarkowanym 
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stopniem niepełnosprawności to osoby z naruszoną sprawnością organizmu, 
niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 
wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób 
w celu pełnienia ról społecznych) (weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego) (+5 pkt.) 
4. posiadanie dochodu nie przekraczającego 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 społeczne 
(weryfikacja na podstawie zaświadczenia o dochodzie lub innego równoważnego 
dokumentu) (+14 pkt.)  
Ponadto każdy złożony formularz wraz z dokumentami przejdą ocenę pod względem 
premiujących kryteriów udziału:  
Kryteria punktowe: 
1. miejsce zamieszkania na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych 
programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (np. osoby 
zamieszkujące na terenach Gminy Koronowo, osoby 
zamieszkujące obszar Miasta i Gminy Solec Kujawski, osoby zamieszkujące na terenie 
miasta Bydgoszczy) (weryfikowane na podstawie zapisów w dowodzie osobistym lub 
zaświadczenia o miejscu zamieszkania z 
urzędu) (+5 pkt.) 
2. wielokrotne doświadczenie wykluczenia społecznego (tj. osoby zagrożone 
ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub 
ciężką chorobą) (weryfikacja na podstawie odpowiedzi zawartych 
w formularzu rekrutacyjnym) (+3 pkt.) 
3. posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej (znacznym lub umiarkowanym) (osoby 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności to osoby z naruszoną sprawnością 
organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy 
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról 
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji; osoby z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności to osoby z naruszoną sprawnością organizmu, 
niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 
wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób 
w celu pełnienia ról społecznych) (weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego) (+5 pkt.) 
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4. posiadanie dochodu nie przekraczającego 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 społeczne 
(weryfikacja na podstawie zaświadczenia o dochodzie lub innego równoważnego 
dokumentu) (+14 pkt.)  
ETAP III: ocena złożonych formularzy pod względem kryteriów premiujących. 
ETAP V: posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej (kierownik projektu, asystent kierownika, 
pielęgniarka koordynująca)- zostanie sporządzony protokół z uzasadnieniem 
zakwalifikowania lub nie. Listę uczestników/uczestniczek utworzą osoby, które 
spełniały ogólne kryteria udziału, otrzymają wysoką liczbę punktów premiujących. 
ETAP VI: ogłoszenie wyników. Powstaną dwie listy: zakwalifikowanych i rezerwowa. 
Listy te zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. 
Kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie lub 
osobiście. 
ETAP VII: podpisanie umów uczestnictwa wraz z załącznikami. 

 
W chwili zrekrutowania osoby niesamodzielnej do projektu zostanie również zaproszona 
osoba z otoczenia w szczególności opiekun faktyczny lub osoba z rodziny osób 
niesamodzielnych. Osoba ta będzie również zobowiązania do wypełnienia formularza 
rekrutacyjnego, celem zakwalifikowania jej na szkolenia dla opiekunów faktycznych 
opisanych we wniosku o dofinansowanie. 

 
§ 5 

Proces odwoławczy 
Kandydatkom/kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Beneficjenta projektu  
na żadnym etapie rekrutacji. Kandydatki/kandydaci mogą natomiast odwołać się pisemnie  
do Kierownika projektu, w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości 
proceduralnych podczas procesu rekrutacyjnego. W takim przypadku Kierownik projektu 
rozpatruje odwołanie, złożone w formie pisemnej do Biura projektu w terminie do 3 dni od 
daty dostarczenia pisma. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji należy do Beneficjenta 

projektu i jest wiążąca dla kandydatek/kandydatów i uczestniczek/uczestników. 
2. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie rekrutacji.  
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje 
Beneficjent projektu. 

 
 

……………………………………………………………. 
Data i podpis Kandydata/Kandydatki 

 

 


