Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr D/0161/24/18 Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03 września 2018 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH
„PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE”
1. Projekt „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” jest adresowany do osób
zamieszkujących na terenie miasta/gminy Tychy, które:
1.1.
1.2.
1.3.

Mają ukończone 60 lat i są osobami niesamodzielnymi w minimum
jednym zakresie dotyczącym czynności dnia codziennego.
Mają ukończone 60 lat i są osobami niepełnosprawnymi
Są faktycznymi opiekunami osób niesamodzielnych w wieku 60+

2. Uczestnikami projektu będą Ci z kandydatów, którzy:
2.1. Wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie,
2.2. Zadeklarują możliwości korzystania z dedykowanej formy wsparcia
2.3. Zawrą kontrakt socjalny
realizacji
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określający zadania, działania i formy ich

2.4. Udzielą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
Wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

z

3. Rekrutacja odbywa się na bieżąco.
4. Kwalifikację do projektu prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna w składzie:
pracownik socjalny projektu, pracownik Działu Pomocy Osobom Starszym
MOPS Tychy, koordynator projektu.
5. Pracownik socjalny pierwszego kontaktu ma „Formularzu zgłoszeniowym do
projektu” będzie kierował zainteresowanych do projektu. Formularz
zgłoszenia do projektu pracownik socjalny pierwszego kontaktu przekaże do
biura projektu. Tu weryfikacja pod względem formalnym ( kryteria: wiek 60+,
osoba, mieszkaniec Tychów). Zatwierdzone pod względem formalnym
dokumenty zainteresowanego biuro projektu przekaże Komisji rekrutacyjnej (
pracownik socjalny projektu, pracownik Działu Pomocy Osobom Starszym
MOPS), która dokona oceny i kwalifikacji do projektu. Komisja rekrutacyjna
sporządzi protokół z posiedzenia.
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6. Kryteria kwalifikacyjne dla osób niesamodzielnych, 60+:
6.1. Kryterium formalne - zgodność kandydata z wymogami uczestnictwa
określonymi w pkt 1.1-1.2 niniejszego regulaminu (pkt 0-1);
6.2. Grupa preferowana – za każde z kryteriów -a; b; c - 1 punkt (
maksymalnie 3 punkty). W procesie rekrutacji osób niesamodzielnych, 60+
preferowani będą następujący uczestnicy projektu:
a) osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji
osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku
terminologicznym – 1 punkt.
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w
tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi – 1 punkt.
c) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że 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 – 1 punkt.
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6.3. Skala IADL – wagi:1;2;3. Gdzie waga 3: 8 - 13 punktów w skali; waga 2:
14-19 punktów w skali; waga 1: 20 -24 punktów w skali.
6.4. Kryterium dochodowe – wagi: 1;2;3;4;5;6;7;8;9. Gdzie waga 9 - dochód
poniżej 1058,51 zł; waga 8 - dochód w przedziale1058,52 – 1409,01 zł; waga
7- dochód w przedziale 1409,02-1759,51 zł; waga 6 – dochód w przedziale
1759,52 – 2110,01 zł; waga 5 – dochód w przedziale 2110,02 – 2460,51 zł;
waga 4 – dochód w przedziale 2460,52 – 2811,01 zł; waga 3 – dochód w
przedziale 2811,02 – 3161,51 zł; waga 2 – dochód w przedziale 3161,52 –
3505,00; waga 1 - dochód powyżej 3505,01 złotych.
7. Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny indywidualnej na zbiorczym formularzu
oceny, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. Ocena
końcowa stanowi sumę arytmetyczną. Minimalna ilość punktów - 9 pkt,
maksymalna ilość punktów - 36 pkt.
8. W pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane są osoby z najwyższą liczbą
punktów. Pozostałe osoby wpisywane są na listę rezerwową.
9. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej nie ma odwołania.
10. Biuro projektu do wszystkich zainteresowanych wyśle informację pisemną o
wynikach rekrutacji. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby z grup
preferowanych, osoby spełniające kryteria, których dochód-zgodnie z art. 8
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ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - jest poniżej 150%
ustawowego kryterium dochodowego. Zasady odpłatności za usługi
opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Tychy.
11. Pracownik socjalny projektu z osobami zakwalifikowanymi do projektu
przeprowadzi wywiad środowiskowy i ankietę samooceny, a pracownik
socjalny pierwszego kontaktu wywiad u rodziny osoby niesamodzielnej
zakwalifikowanej do projektu.
12.
Dokumenty
z
interdyscyplinarnemu.

wywiadów

zostaną

przekazane

zespołowi

13. Zespół interdysyplinarny w składzie – pielęgniarka, kierownik DPOS,
pracownik DPOS, pracownik socjalny projektu - zaplanuje propozycje rodzaju i
zakresu wsparcia oraz - o ile zajdzie taka potrzeba - określi zasady
odpłatności. Zespól interdyscyplinarny sporządzi protokół z posiedzenia.
Propozycje
wsparcia
pracownik
socjalny
projektu
przedstawi
zainteresowanemu i ustali z nim jego oczekiwania co do nich. Zostanie
wyznaczona opiekunka do realizacji opieki u zainteresowanego. Pracownik
socjalny wraz z opiekunką udadzą się do środowiska w celu doprecyzowania
zasad i harmonogramu realizacji usługi i zawarcia trójstronnego kontraktu.
Wszystkie usługi realizowane są w oparciu o wydawaną decyzję
administracyjną. Od momentu podpisania 3 stronnego kontraktu socjalnego
zainteresowany jest uczestnikiem projektu.
Indywidualna decyzja Zespołu interdyscyplinarnego zamieszczana jest na
druku protokołu z posiedzenia zespołu.
14. Projekt „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” jest także adresowany do
faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych w wieku 60+
zamieszkujących na terenie miasta/gminy Tychy, którzy:
14.1. Bez obowiązku ustawowego sprawują stałą opiekę nad osobą
niesamodzielną
14.2. Są rodziną osoby niesamodzielnej i opiekują się nią
15. Rekrutacja odbywa się na bieżąco.
15.1. Kwalifikację do projektu prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna w
składzie: pracownik socjalny projektu, pracownik Działu Pomocy
Osobom Starszym MOPS Tychy, koordynator projektu.
15.2. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół z posiedzenia. Biuro projektu
do wszystkich zainteresowanych wyśle informację pisemną o wynikach
rekrutacji.
16. Uczestnikami projektu zostaną Ci z faktycznych opiekunów, którzy:
16.1. Wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie,
16.2. Zadeklarują możliwości korzystania z dedykowanej im formy wsparcia
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16.3. Zawrą kontrakt socjalny
realizacji

określający zadania, działania i formy ich

16.4. Udzielą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
Wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
17. Kryteria kwalifikacji faktycznych opiekunów
17.1. Wywiad środowiskowy - część II pracownika socjalnego
potwierdzający sprawowanie opieki/rolę faktycznego opiekuna
17.2. Uczestnictwo w projekcie faktycznego opiekuna osoby niesamodzielnej
nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
18. Do projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” zapraszamy także
sąsiadów osób niesamodzielnych w wieku 60+ zamieszkujących na
terenie miasta/gminy Tychy, którzy:
18.1. Są mieszkańcami miasta Tychy
18.2. Nie są spokrewnieni/spowinowaceni w linii prostej z osobą
niesamodzielną, której chcą pomagać
18.3. Nie mają umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
18.4. Zostali wskazani przez zainteresowanego opieką
socjalnego.

lub pracownika

19. Rekrutacja odbywa się na bieżąco.
20. Kwalifikację do projektu prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna w składzie:
pracownik socjalny projektu, pracownik Działu Pomocy Osobom Starszym
MOPS Tychy, koordynator projektu.
21. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół z posiedzenia. Biuro projektu do
wszystkich zainteresowanych wyśle informację pisemną o wynikach
rekrutacji.
22. Osobą świadczącą usługi sąsiedzkie, zostanie osoba, która:
22.1. Wyrazi zainteresowanie świadczeniem usług sąsiedzkich
22.2. Zadeklaruje udział w szkoleniu przygotowującym do roli
22.3. Zaakceptuje zadania wynikające z zakresu usług sąsiedzkich
22.4. Zawrze umowę określającą zadania i harmonogram ich realizacji
22.5. Posiada kompetencje społeczne istotne do pełnienia tej roli
22.6. Udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
Wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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23. Kryteria kwalifikacyjne dla sąsiadów osób niesamodzielnych w wieku 60+
23.1. Co najmniej wynik „B” na skali
Społecznych dla każdej z 5 kompetencji.

Kwestionariusza

Kompetencji

23.2. W przypadku osób wskazanych przez pracownika socjalnego
pozytywny wynik „Testu zaufania”, który wypełni osoba niesamodzielna
23.3. Co najmniej 60% wynik na skali motywacji do roli.
24. Członkowie Komisji rekrutacyjnej, Zespołu interdyscyplinarnego, biura projektu
zostaną przeszkoleni w zakresie polityki równości, zobligowani do zapewnienia
równych szans i niedyskryminacji osób rekrutowanych oraz przeszkoleni z
zasad przetwarzania danych osobowych, sposobu ich przechowywania i
udostępniania.
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