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REGULAMIN  

REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„UTWORZENIE CAŁODOBOWEGO DOMU OPIEKI W Mielcu” 
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I. Postanowienia ogólne 

§1 

1) Całodobowy Dom Opieki w Dębicy, zwany dalej CDO utworzony został w ramach projektu 
„Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu” (PROJEKT). Projekt jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, 
Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

2) CDO utworzony jest i prowadzony prze Fundację Medyk dla Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. 
Fryderyka Szopena 1. 

3) CDO prowadzony jest w miejscu: Mielec ul. Partyzantów 21. 
4) CDO działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy  
5) Nadzór nad działalnością CDO sprawuje Zarząd Fundacji. 

Całodobowy Dom Opieki podlega wpisowi do rejestru placówek zapewniających całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 

 
 
 

§2 

1) CDO jest placówką zapewniającą całodobową opiekę. 

2) CDO przeznaczony jest dla 30 osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga 

leczenia szpitalnego, ale uzasadnia koniecznośd zapewnienia całodobowych usług opiekuoczych. 

CDO nie prowadzi opieki paliatywnej, jak też nie jest zakładem opieki leczniczej ani domem 

pomocy społecznej. 

3) Z zastrzeżeniem ust. 4) poniżej, CDO jest nieodpłatny dla Uczestnika w przypadku osiągania przez 

Uczestnika dochodu poniżej 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, przy czym 

kryterium dochodowe ustalane jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów oraz 

podlega weryfikacji średnio co trzy lata uwzględniając wynik interwencji socjalnych. Na 

dzień  02.07.2021r.  wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł, a dla osoby w rodzinie 

528,00 zł.  

Wyliczenia należy  dokonad na podstawie wzoru:  

150% x odpowiednio 701,00zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528,00zł dla osoby w 

rodzinie. 

Koszt pobytu w CDO, w przypadku przekroczenia w/w kryterium dochodowego wynosi 1,00 zł 

brutto za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. 

Wpłat należy dokonywad na rachunek bankowy wskazany w umowie. 

4) Na zasadach określonych w ust. 3 uczestnik może przebywad w CDO do 31.12.2022r.  

Od 1.01.2023r. odpłatnośd w CDO ustalona zostanie w oparciu o aktualny cennik. 
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II. Warunki przyjęcia, zasady pobytu i warunki rezygnacji 

§ 3 

1) Uczestnikami CDO będzie maksymalnie 30 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w 
podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

2) Uczestnikiem może byd wyłącznie osoba pełnoletnia.  

3) Uczestnicy projektu muszą zamieszkiwad (w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku- Kodeks Cywilny) powiat mielecki, tarnobrzeski i kolbuszowski. 

4) Rekrutacja będzie przeprowadzona w terminie od 2 lipca 2021. W przypadku rezygnacji 

uczestnika będzie ona doraźnie wznawiana. 

5) Aby przystąpid do rekrutacji należy złożyd wypełniony formularz zawierający dane Uczestnika 

oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożnośd samodzielnego wykonania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Druk formularza dostępny jest w Biurze 

Projektu Fundacji Medyk dla Zdrowia przy ulicy Fryderyka Szopena 15a; 35-055 Rzeszów, na 

stronie internetowej projektu www.fundacja.medyk.rzeszow.pl oraz w Całodobowym Domu 

Opieki w Mielcu ul. Partyzantów 21. Zgłoszenia do uczestnictwa w Całodobowym Domu Opieki w 

Mielcu(wypełniony formularz) będą przyjmowane w Biurze Projektu oraz w Całodobowym Domu 

Opieki w Mielcu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 

6) O przyjęciu do CDO decyduje Komisja rekrutacyjna.  

7) Komisja rekrutacyjna decyzję o wyborze uczestników podejmie w oparciu o spełnienie kryteriów 

wymienionych  w Regulaminie na podstawie kolejności zgłoszeo  - informacje zamieszczone w 

formularzu. 

8) Osoby, które spełnią wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną 

wpisane na listę rezerwową. 

9) Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej 

i/lub zostaną przyjęte w późniejszym terminie. 

10) Osoby zakwalifikowane do udziału w Całodobowym Domu Opieki w Mielcu będą zobligowane do 

złożenia oświadczenia o wysokości dochodu.. 

11) Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w zależności od ilości wolnych miejsc w Całodobowym 

Domu Opieki w Mielcu. 

12) Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w CDO powinna złożyd  wypełniony i podpisany komplet 

wymaganych dokumentów podpisanych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do CDO,   

tj.: 

a) Formularz rekrutacyjny 

b) Deklarację uczestnictwa 

c) Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

d) Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

e) Zaświadczenie lekarskie o niemożności wykonywania przynajmniej jednej czynności dnia 

codziennego 

f) Dokumenty wymienione w § 5 ust. 1 lit. b i ust. 1 pkt c 

g) Inne dokumenty wskazane przez Fundację. 

 

http://www.fundacja.medyk.rzeszow.pl/
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§ 4 

1) Procedura rekrutacji obejmuje: 

a) Weryfikację kryteriów formalnych tj.: 

i) zamieszkiwanie w powiecie mieleckim, tarnobrzeskim i kolbuszowskim, znajdujących się 

na terenie województwa podkarpackiego 

ii) bycie osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub osobą w podeszłym wieku 

b) Weryfikację kryteriów dodatkowych (przedłożonych razem z dokumentami rekrutacyjnymi) 

tj.: 

i) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia  - 2pkt (weryfikowane poprzez analizę 

formularza rekrutacyjnego, w którym uczestnik będzie zaznaczał pola dotyczące różnego 

rodzaju wykluczenia w odniesieniu do swojej sytuacji życiowej) 

ii) osoby korzystające z pomocy społecznej –3pkt (konieczne przedstawienie zaświadczenie) 

iii) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności –5pkt (konieczne 

przedstawienie orzeczenia) 

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

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi – 5pkt (konieczne przedstawienie zaświadczenia lekarskiego) 

v) osoby korzystające z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (a zakres wsparcia dla 

tych osób lub rodzin nie będzie powielał działao, które dana osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działao 

towarzyszących, o których mowa w z Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa ) -

5pkt.( konieczne przedstawienie oświadczenia) 

vi) osoby niesamodzielne 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 2004r. o pomocy społecznej – 5pkt (konieczne 

przedstawienie oświadczenia) 

2) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do 

Projektu. 

3) W sytuacji stwierdzenia braków w przesłanych dokumentach lub ich niekompletności, Fundacja 

podejmie działania zmierzające do skontaktowania się z kandydatem na Uczestnika Projektu i 

poinformuje go o uwagach do przekazanych dokumentów rekrutacyjnych, jednocześnie 

uzgadniając termin na ich uzupełnienie lub skorygowanie. 

4) Zostanie utworzona lista uczestników według malejącej liczby punktów. W projekcie wezmą 

udział osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. 

5) Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób spełniających kryteria z najwyższą łączną liczbą 

punktów. 

6) W przypadku równej liczby pkt. decydowad będzie (kolejno): korzystanie z pomocy społecznej, 

posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, dochód oraz kolejnośd zgłoszeo. Pozostałe osoby 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

7) W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie lub zakooczenia udziału w nim zostanie 

ogłoszona rekrutacja uzupełniająca w oparciu o powyższe zasady. 
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8) W razie wątpliwości co do treści dokumentów, o których mowa powyżej, Fundacja Medyk dla 

Zdrowia  może zażądad przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata na Uczestnika Projektu warunków uczestnictwa w Projekcie. 

9) O zakwalifikowaniu się do Projektu Uczestnik Projektu zostanie poinformowany  wybranym 

kanałem komunikacyjnym. 

10) Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone będą w CDO w okresie trwania 

projektu oraz jego trwałości. 

11) Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

 

§ 5 

1) Uczestnik może przebywad w pokoju jedno-, dwu- i trzyosobowym, spełniającym standardy 

ustawy o pomocy społecznej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik CDO lub inna osoba 

wskazana przez Fundację. 

2) Uczestnik ma możliwośd spożywania posiłków w pokoju, w razie potrzeby zapewnia się mu 

pomoc w karmieniu. 

3) Uczestnik ma dostęp do środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów toaletowych  

i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej 

 

§ 6 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Całodobowym Domu Opieki w Mielcu uczestnik 

obowiązany będzie złożyd oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej. 

 

§ 7 

Zakres świadczonych usług oraz prawa i obowiązki Uczestnika projektu, zasady pobytu i warunki 

rezygnacji zawarte są w Regulaminie organizacyjnym Całodobowego Domu Opieki w Mielcu. 

 

 

 

 


