
REGULAMIN 

KWALIFIKACJI DO PROJEKTU DOBRE WSPARCIE 

Porozumienie o współpracy dla rozwoju wsparcia usług społecznych przy 

wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach Projektu 

Region Dobrego Wsparcia zawarte w dniu 19.04.2021r. pomiędzy Fundacją Nauka dla 

Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17,75-620 Koszalin,   

a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie z siedzibą  

ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów. 

 

§1 

Słownik pojęć: 

 

Uczestnik projektu  -należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę, będącą uczestnikiem 

działań w realizowanym projekcie. 

Osoby niesamodzielne –osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub  

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego  

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

Opiekun osoby niesamodzielnej – osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną, 

niesamodzielną, samotną, w podeszłym wieku, gdy ta takiej opieki potrzebuje. 

Osoba niepełnosprawna – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). 

Osoba samotna – samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim  

i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. 

Wykluczenie mobilne – niewielki dostęp do środków komunikacji. 

 

§2 

 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

realizowanym w okresie od 01.06.2021 r. do 31.03.2023 r. 

2. Projekt jest realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Nauka 

dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie ul. Racławicka 15-17,75-620 Koszalin, 

a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie z siedzibą  

ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów. 

3. Celem realizowanego projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

4. Udział Uczestników w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§3 

 

Kryterium kwalifikowalności uczestnika: 

Lp. Kryterium: Punkty 

1. miejsce zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Sianów 1 

2. osoba w wieku 75 lat i powyżej;  1 

3. osoba z niepełnosprawnościami; 1 

4. osoba niesamodzielna; 1 

5. osoba samotnie zamieszkanie; 1 

6. wykluczenie mobilne 1 

 

Maksymalny wynik do uzyskania przez uczestników to 6 punktów, a minimalna to 1. 

 

§4 

 

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez MGOPS Sianów w sposób ciągły  

od 01.06.2021 r. do 31.03.2023 r.  

2. Chęć udziału w projekcie, przez osoby spełniające kryteria zgłaszają się do MGOPS 

Sianów. 

3. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, jest dostępny w siedzibie MGOPS i na 

stronie internetowej https://www.mgops.sianow.pl/ 

4. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów 

określonych w §3 niniejszego Regulaminu. O pierwszeństwie decyduje suma punktów. 

5. W przypadku jednakowej sumy punktów o pierwszeństwie decyduje wiek uczestnika.  

6. MGOPS kompletuje dokumenty związane z rekrutacją i ocenia spełnienie kryteriów 

kwalifikowalności przez potencjalnych Uczestników. 

7. Po zakwalifikowaniu Uczestników do danej formy wsparcia w Projekcie i osiągnięciu 

limitu osób, kolejne zainteresowane osoby wpisywane będą na listę rezerwową po spełnieniu 

kryteriów kwalifikowalności.  

 

§5 

 

Uczestnictwo w Projekcie 

 

1. Z chwilą przystąpienia do Projektu Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania 

i dostarczenia następujących dokumentów: 

a) formularza zgłoszeniowego  

b) deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

c) orzeczenie lub oświadczenia o niepełnosprawności  

d) innych dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu (opcjonalnie). 

 

 

 

 

 

https://www.mgops.sianow.pl/


§6 

 

Obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik Projektu ma obowiązek wziąć dział w szkoleniu i instruktażu z zakresu obsługi 

opaski monitorującej stan zdrowia. 

2. Sprzęt w postaci smartwacha jest w posiadaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sianowie i zostaje użyczona Uczestnikowi na podstawie umowy  

o użyczenia. 

3. Uczestnik, któremu wydano opaskę jest jedynym dysponentem urządzenia. Nie może 

odstępować urządzenia osobie trzeciej. 

4. Biorący ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z opaski. 

5. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu opaski, jej utraty lub 

uszkodzenia Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub innej sytuacji, której nie można 

przewidzieć Uczestnik lub Opiekun ma obowiązek  złożyć pisemną rezygnację i zwrócić 

przedmiot użyczenia w terminie do 7 dni. 

 

§7 

 

 

1. Opiekun uczestnika ma prawo do udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu obsługi opaski 

monitorującej stan zdrowia. 

 

 

§8 

 

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zobowiązany jest do: 

a) monitorowania postępu w realizacji projektu,  

b) reagowania na nieprawidłowości w korzystaniu z udostępnionych opasek, 

c) pośrednictwa w serwisie gwarancyjnym sprzętu,  

d) zgłaszania do Fundacji wszelkich uwag z procesu korzystania ze sprzętu,  

e) prowadzenia niezbędnej dokumentacji,  

f) ochrony danych osobowych osób przystępujących do projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


