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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU „USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ” 

 

Z dniem 11.07.2016 roku ustala się Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Usługi społeczne w 

Mieście i Gminie Chodecz” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Chodczu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Rekrutacja uczestników do projektu służy wyłonieniu osób z obszaru miasta i gminy Chodecz, które 

kwalifikują się do korzystania z następujących form wsparcia: 

1. usług opiekuńczych – dla 6 osób (rodzin), 

2. specjalistycznych usług opiekuńczych – dla 4 osób, 

3. usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych – dla 4 osób. 

 

Zakres i rodzaj oferowanych w projekcie form wsparcia (usług społecznych) zawiera Załącznik nr 1 do 

Regulaminu rekrutacji. Łącznie wsparciem projektu w okresie od lipca 2016 roku do czerwca 2018 roku 

zostanie objętych 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 – mieszkańców 

miasta i gminy Chodecz.  

 

Kryteria rekrutacji. 

Komisja weryfikować będzie: 

 spełnianie kryteriów przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych (dokumentacja 

medyczna, zalecenia, wnioski z wywiadów środowiskowych),  

 stopień niesamodzielności życiowej,  

 stopień niepełnosprawności,  

 zalecenia i potrzeby w zakresie asystentury dla osób z niepełnosprawnościami,  

 preferencja uczestnictwa osób korzystających z PO PŻ (kryterium konkursu). 

 

Zakłada się realizację wsparcia opierając się na kryterium dochodowym - wsparcie jest adresowane w 

pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie 

                                                           
1 Zgodnie z definicją Grupy docelowej zawartą w Dokumentacji konkursowej 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020 oraz 
SzOOP RPO WK-P 2014-2020. 
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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. 

 

Zasady te reguluje także Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dn. 

07.10.2004 r. - Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

 

Przebieg rekrutacji. 

1. Rekrutacja poprzez indywidualne i/lub grupowe spotkania z kandydatami będą odbywać się 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodczu przy ul. Kaliskiej 2 lub w Świetlicy 

Opiekuńczo-Wychowawczej  w Chodczu. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kompletu dokumentów wymaganych procedurami 

dla projektów współfinansowanych ze środków EFS tj. deklaracji uczestnictwa, formularza 

danych do PEFS, oświadczenia dot. danych osobowych, oświadczenia o spełnianiu kryteriów 

uczestnictwa w projekcie działania 9.3.2 zgodnie z SzOOP dla RPO Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od lipca 2016 roku. 

5. Liczba miejsc, na które prowadzona jest rekrutacja wynosi 14, stworzona zostanie ponadto 

lista rezerwowa. 

6. Z przebiegu rekrutacji sporządza się protokół. 

 

Koordynator Projektu    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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