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SŁOWNICZEK 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) Regulaminie – oznacza to niniejszy dokument o nazwie Regulamin rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie; 

2) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie 
potencjału opiekuńczego” nr RPZP.07.06.00-32-K051/19-00 współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie 
społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych i świadczonych  
w interesie ogólnym; 

3) Beneficjencie – oznacza to Gminę Miasto Szczecin (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), 
Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego (ul. Ks. Kardynała S. 
Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin), Fundację Pasja (Tarnowo 1, 73-150 Łobez); 

4) Rekrutacji (naborze) – należy przez to rozumieć postępowanie mające na celu wyłonienie 
uczestników projektu; 

5) Kandydacie/Kandydatce na uczestnika projektu – oznacza to osobę fizyczną (kobietę lub 
mężczyznę) ubiegającą się w procesie rekrutacji o zakwalifikowanie do udziału w 
Projekcie, w tym osoby niepełnoletnie, w których imieniu występują rodzice/opiekunowie 
prawni; 

6) Osobach z niepełnosprawnością (ON) – oznacza osoby w świetle przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm) a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  

7) Osobie niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby somatycznej – oznacza to osobę, 
która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, które spowodowane są 
przewlekłą chorobą somatyczną, wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego; 

8) Chorobie przewlekłej - należy przez to rozumieć chorobę charakteryzującą się długim 
czasem trwania i wolnym postępem zmian chorobowych np. choroby układu krążenia 
(choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, choroby naczyń mózgowych, w tym 
udar mózgu), nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego, astma, cukrzyca, 
choroby jamy ustnej, choroby kości i stawów, zaburzenia genetyczne, otyłość. 

9) Opiekunie faktycznym (OF) – oznacza to osobę pełnoletnią opiekującą się osobą 
z niepełnosprawnością lub osobą niesamodzielną z powodu przewlekłej choroby 
somatycznej, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu 
opieki nad osobą niepełnosprawną, najczęściej członek rodziny; 
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10) Usługach asystenckich – obejmują one wspieranie osób z niepełnosprawnościami w 
wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego 
funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do 
punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie 
czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 
tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do 
pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych 
miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół 
i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i 
w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). 

11) Uczestniku/Uczestniczce projektu (UP) – oznacza to osobę, która została zakwalifikowana 
w procesie rekrutacji do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym Regulaminie i skorzysta ze wsparcia zaproponowanego w Projekcie; 

12) Liście rankingowej – oznacza to wykaz osób przyjętych do projektu, które zostały 
zakwalifikowane do konkretnego zadania projektu; 

13) Dochodzie – oznacza dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej lub dochód 
rodziny, czyli sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie, rozumianych zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 
593). 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 
pomniejszoną o: 
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 
określone w odrębnych przepisach; 

c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
Do dochodu ustalonego zgodnie z powyższym pomniejszeniem, nie wlicza się:  
a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;  
b) zasiłku celowego;  
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty; 
d) wartości świadczenia w naturze;  
e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 
użytecznych;  

f) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 
ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858), w art. 
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7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w 
kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach 
deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III 
Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w 
art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i 
uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o 
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych; 

g) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;  
h) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. 
poz. 1162 i 1981);  

i) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);  

j)  świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 
listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 
poz. 2529);  

k) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 
1535). 

l) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); 

m) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy 
publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska 
naturalnego; 

n) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

o) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 
2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270); 

p) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 
1901 i 2270) 

W przypadku dochodu osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842) 
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:  

a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych 
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w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się 
przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie 
podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane 
z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na 
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 
określonymi w odrębnych przepisach, z tym, że dochód ustala się, dzieląc kwotę 
dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym 
za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził 
działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę 
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;  

b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód 
przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.  

W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami 
lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny (podatek dochodowy od osób 
fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 
fizycznych), rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód 
podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do 
sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.  
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym 
od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:  

a) przychodu;  
b) kosztów uzyskania przychodu;  
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;  
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza (w przypadku, gdy 

podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub 
rozlicza się wspólnie z małżonkiem);  

e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;  
f) należnego podatku;  
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych 

z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 
działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego 
informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. 
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Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł 
sumuje się. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego 
przekraczającego pięciokrotnie kwoty:  

a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby 
samotnie gospodarującej 

b) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 
 kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, 

poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.  
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu 
uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.  
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji 
administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

14) Ośrodku pomocy społecznej - oznacza instytucję samorządową świadczącą pomoc 
społeczną, działającą w każdej gminie (w gminie miejskiej jest to miejski ośrodek pomocy 
społecznej, zaś w gminie wiejskiej to gminny ośrodek pomocy społecznej) (OPS); 

15) Danych osobowych (DO) – należy przez to rozumieć niezbędne w procesie rekrutacji 
informacje o kandydacie na uczestnika projektu, których niepodanie wyklucza z ubiegania 
się o przyjęcie do projektu; 

16) Wniosku o objęcie wsparciem – należy przez to rozumieć wniosek właściwy dla danego 
zadania stanowiący zał. nr 1/nr 3/nr 5/ nr 12 do Regulaminu; 

17) Formularzu Danych Uczestnika Projektu – należy przez to rozumieć formularz stanowiący 
załącznik nr 6 do Regulaminu; 

18) Oświadczeniu uczestnika projektu – należy przez to rozumieć wyrażenie zgody na 
udostępnienie danych osobowych i ich przetwarzanie przez uczestnika/uczestniczkę lub 
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki w przypadku osób niepełnoletnich - 
załącznik Nr 8 do Regulaminu; 

19) Wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku – oznacza to zgodę 
Uczestnika/Uczestniczki Projektu na przetwarzanie jego wizerunku, do celów związanych 
z promocją projektu (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych – tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) – załącznik nr 9 do Regulaminu. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, nie warunkuje udziału 
w projekcie, podpisywane jest równolegle z Formularzem Danych Uczestnika Projektu 
i Oświadczeniem uczestnika projektu. 

20) Ankiecie informacyjnej – należy rozumieć formularz (zał. 11) wypełniany przez opiekuna 
faktycznego w sytuacji, gdy istnieje potrzeba zapewnienia osobie niesamodzielnej opieki 
na czas uczestnictwa opiekuna w doradztwie, wyrażona we wniosku opiekuna 
faktycznego o objęcie wsparciem. 
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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie pn. 
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” (zwanym 
dalej Projektem), realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją 
Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego oraz Fundacją „PASJA”, w 
odniesieniu do zadań: Zad. nr 3 Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby 
Niepełnosprawnej, Zad. nr 4 Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo 
osób z niepełnosprawnościami, Zad. nr 7 Wsparcie opiekunów faktycznych osób z 
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – opieka wytchnieniowa, 
Zad. nr 8 Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami, Zad. nr 10 - 
Wsparcie doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu 
przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina, Polic i powiatu polickiego, za 
których realizację w projekcie odpowiada Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. 
Piotra Karlińskiego.  

2) Regulamin naboru i uczestnictwa w zadaniach wymienionych w ust. 1 podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.miesnie.szczecin.pl oraz 
udostępnia się w jej siedzibie. 

3) Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 31.03.2023 r. 

§ 2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU 

1) Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych – 
opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z 
niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów 
faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin, 
powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 
01.2020 do 03.2023. 

2) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego realizuje w projekcie 
zadania wymienione w §1 ust. 1 na terenie Szczecina, Polic i powiatu polickiego. 

3) Projekt realizowany jest w Partnerstwie Wnioskodawcy – GM Szczecin z podmiotami 
ekonomii społecznej: Partner 1 – Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra 
Karlińskiego oraz Partner 2 - Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego. W projekt włączeni są także 
Realizatorzy: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 

§ 3 GRUPA DOCELOWA 

1) Zadania Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego skierowane są 
do min. 60 osób z niepełnosprawnością ruchową w stopniu umiarkowanym i znacznym 
(mobilne usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej), 130 osób z 
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym (wsparcie opiekunów 
faktycznych osób z niepełnosprawnością - opieka wytchnieniowa) , 160 opiekunów 
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faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym (usługi 
konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe) i 180 opiekunów faktycznych osób 
niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych (doradztwo) 
mieszkających1 na terenie Szczecina, Polic i powiatu polickiego w województwie 
zachodniopomorskim. 

2) Udział w Projekcie i udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne 
i bezpłatne. 

§ 4 FORMY WSPARCIA 
 
1) Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (Zad. 3) 

a) Usługi asystenckie będą obejmować pomoc i wsparcie osoby z niesprawnością 
ruchową w podstawowych czynnościach dnia codziennego, niezbędnych do 
aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do 
lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych 
miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. 
wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących 
zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie 
w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie 
podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, 
korzystanie z biblioteki). 

b) Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usług asystenckich oraz 
prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, 
zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), 
asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. 
Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby 
z niepełnosprawnością, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome 
zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. 

c) Usługi asystencie są świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj 
i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby 
z niepełnosprawnością.  

d) Usługi asystenckie mogą zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze 
towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań 
z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień 
i odpowiedniego przygotowania medycznego.  

e) Usługa asystencka jest świadczona przez asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest 
uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji 
osobowościowych i kompetencji społecznych oraz przynajmniej roczne 

 
1 Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub 
osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego. 

 
2. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z 

niepełnosprawnościami (Zad. 4): 
a) Usługi przewozowe świadczone są dla ON, którzy są UP w ramach zadania 3 i 7. 
b) Dopuszcza się na prośbę uczestnika projektu przedłużenie korzystania z usług 

przewozowych   do czasu zakończenia  projektu – 31.03.2023 r.  
c) Usługi przewozowe są realizowane 7 dni w tygodniu.  
d) Przewozy realizowane są w miarę posiadanych możliwości transportowych oraz 

według kolejności zgłaszanego zapotrzebowania. 
e) Zapotrzebowanie na usługę przewozową powinno być zgłaszane przez UP raz w 

tygodniu do  czwartku do godziny 12.00 tygodnia poprzedzającego realizację 
usługi.  

f) Zapotrzebowanie na usługi transportowe doraźne powinno być zgłaszane przez UP 
najpóźniej w przeddzień zapotrzebowania na usługę do godziny 14.00. W 
wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się krótsze terminy zgłaszania 
zapotrzebowania na usługę.  

g) Usługi przewozowe wykonywane są pojazdem, przeznaczonym konstrukcyjnie do 
przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 

h) Usługa przewozowa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie 
jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej. 
 

3. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami w stopniu 
umiarkowanym i znacznym – opieka wytchnieniowa (Zad. 7) 

a) W ramach zadania prowadzone będą usługi odciążające opiekunów faktycznych na 
stałe opiekujących się ON w formie: 
o krótkotrwałej opieki wytchnieniowej w miejscu i/lub poza miejscem 

zamieszkania ON  świadczonej przez AOON szczegółowo opisanych w punkcie 1 
podpunkt a, c, d, e. Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy 
usług asystenckich uwzględniających potrzeby opieki wytchnieniowej opiekuna 
faktycznego oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą określone w 
kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością i jej 
opiekunem faktycznym, a  asystentem  oraz podmiotem realizującym wsparcie 
w postaci usługi asystenckiej.  

o całodobowej opieki wytchnieniowej prowadzonej poprzez 14-dniowe pobyty 
wytchnieniowe ON poza miejscem zamieszkania bez opiekunów faktycznych z 
pomocą AOON. ON, która jest UP może skorzystać w pobytu wytchnieniowego 
nie więcej niż 3 razy. Pierwszeństwo udziału w pobytach wytchnieniowych mają 
UP, którzy nie brali w nich wcześniej udziału.  
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b) Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w sposób zindywidualizowany zgodnie z 
potrzebami opiekunów faktycznych ON. 

 
4. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością (Zad.8) 

a. Mobilny zespół wsparcia złożony z psychologa, rehabilitanta i konsultanta ds. 
opieki wytchnieniowej dojeżdża do miejsca zamieszkania ON i opiekuna 
faktycznego, w tym 

i. Psycholog świadczy usługę poradnictwo specjalistyczne, fachowa 
pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, np. związanych z relacjami 
między opiekunem faktycznym a ON 

ii. Fizjoterapeuta prowadzi doradztwo w zakresie podtrzymania 
sprawności fizycznej, rozpoznawanie i niwelowanie stanów bólowych, 
pomoc w zakresie wypracowania zachowań prozdrowotnych; nauka 
opiekunów w zakresie niezbędnej rehabilitacji ON.  

iii. Konsultant ds. opieki wytchnieniowej ON prowadzi doradztwo w 
zakresie opieki i asystencji oferowanej w projekcie, indywidualne 
planowanie wsparcia dla uczestników projektu. 

b. Poradnictwo i coaching świadczone stacjonarnie w Szczecinie w siedzibie 
Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego lub z 
dojazdem do miejsca zamieszkania ON i opiekuna faktycznego, w tym: 

i. Prawne w zakresie uprawnień ON i opiekunów ON. 
ii. Dietetyka w zakresie ustalanie indywidualnej diety dla ON, 

iii. Coaching w zakresie relacji rodzinnych i rozwoju osobistego. 
c. Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów faktycznych ON realizowane w 

Szczecinie w siedzibie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra 
Karlińskiego, w zakresie: 

i. funkcjonowania ON w aspekcie medycznym i psychologicznym; 
ii. psychologiczny aspekt radzenia sobie z niepełnosprawnością w 

rodzinie; 
iii. praw i obowiązków ON (nabycie umiejętności szukania pomocy 

prawnej, z zakresu praw i obowiązków ON oraz ich opiekunów świetle 
konwencji ONZ i ustawodawstwa polskiego); 

iv. poszukiwania form wsparcia ON w zależności od ich wieku oraz 
potrzeb. 

 
5. Wsparcie doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu 

przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina, Polic i powiatu polickiego 
w formie grupowej lub indywidualnej2 z zakresu: 

 
2 Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych szczególnie w obszarze doradztwa 
psychologicznego. 
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i. pielęgnacji osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby 
somatycznej w domu (zasady przygotowania się do pielęgnacji, higiena 
i pielęgnacja, profilaktyka przeciwodleżynowa, techniki obracania, 
podnoszenia i przenoszenia chorego, zmiana bielizny itp.) 

ii. rehabilitacji osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby 
somatycznej 

iii. żywienia osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby 
somatycznej (dieta chorego w różnych jednostkach chorobowych, 
zasady i sposoby odżywiania, żywienie w alergiach i nietolerancjach 
pokarmowych, planowanie żywienia, suplementacja w diecie itp.) 

iv. wsparcia psychologicznego (trudności psycholog. wynikające z opieki 
nad osobą niesamodzielną, skutki psychologiczne i fizyczne 
długotrwałej opieki nad bliskim oraz radzenie sobie z nimi, wsparcie 
psychologiczne opiekuna faktycznego). 

a) Harmonogram doradztwa ustalany będzie zgodnie z potrzebami opiekunów 
faktycznych do wyczerpania puli godzin przewidzianych na usługi doradcze. 

b) Usługa doradcza będzie realizowana na terenie Szczecina i/lub Polic, w zależności od 
zapotrzebowania uczestników. 

c) Usługi przyznawane są w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne opisane w §5. 
d) Kandydat/tka składając Wniosek o objęcie wsparciem w ramach zad. 10 wyraża 

zgodę na zaprojektowanie i zaproponowanie ścieżki doradczej przez pracownika 
projektu. Jeśli w trakcie realizacji ścieżki wyniknie potrzeba poszerzenia/modyfikacji 
wsparcia, zaprojektowana ścieżka będzie podlegać aktualizacji. 

e) Ze wsparcia może skorzystać 180 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 
z powodu przewlekłych chorób somatycznych. 

f) Łączna liczba godzin wsparcia zaplanowanego dla wszystkich opiekunów w zakresie 
wszystkich obszarów tematycznych wynosi 540. 

g) Dodatkowo opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby 
somatycznej może skorzystać z bezpłatnej opieki nad osobą niesamodzielną 
udzielonej w zastępstwie za opiekuna na czas trwania doradztwa. Opieki nad osoba 
niesamodzielną udziela się wyłącznie na pisemny wniosek opiekuna faktycznego. 

h) Zakres i formę opieki w zastępstwie za opiekuna faktycznego określa się 
indywidualnie w zależności od zapotrzebowania opiekuna i możliwości 
organizacyjnych Fundacji, po uzyskaniu informacji zawartych w ankiecie 
informacyjnej (zał. 11): 
 Opieka dla osób małoletnich może być zorganizowana w formie zespołowych 

zajęć opiekuńczych w miejscu wyznaczonym przez organizatora, jeśli stan zdrowia 
osoby niesamodzielnej pozwala na udział w zajęciach. 
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 Opieka może być zorganizowana w formie indywidualnej opieki w domu osoby 
niesamodzielnej tylko w przypadku, gdy nie ma innej osoby (np. innego członka 
rodziny), która mogłaby pełnić rolę opiekuna. 

 Usługa opiekuńcza w domu osoby niesamodzielnej zawiera wyłącznie 
podstawowy zakres: prowadzenie nadzoru nad osobą niesamodzielną, pomoc 
w spożyciu posiłku przygotowanego przez opiekuna faktycznego, pomoc w 
podstawowych czynnościach higienicznych. 
 

§ 5 PROCEDURA REKRUTACJI 
1) Rekrutacja do projektu będzie prowadzona z poszanowaniem zasady równości szans 

i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn, przy uwzględnieniu kryteriów pierwszeństwa oraz 
wskaźników założonych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu. 

2) Proces rekrutacji będzie miał charakter otwarty, wszystkie osoby spełniające kryteria 
wskazane w § 5 będą mogły przystąpić do procedury naboru zgodnie z określoną 
w niniejszym regulaminie ścieżką naboru dla poszczególnych zadań.  

3) Każdorazowo informacja o naborze Uczestników projektu do poszczególnych zadań 
(w tym o określonych limitach miejsc) zostanie podana do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem strony internetowej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra 
Karlińskiego: www.miesnie.szczecin.pl  

4) Wnioski o objęcie wsparciem można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik 
Mięśni im. Piotra Karlińskiego pod adresem: ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-
200 Szczecin, lub poprzez email: rekrutacja@miesnie.szczecin.pl  

5) Dopuszcza się podpisanie wymaganych niniejszym Regulaminem dokumentów (w tym 
wniosków o objęcie wsparciem) przez opiekuna faktycznego osoby niepełnosprawnej, 
jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na samodzielne złożenie podpisu, a nie ma ona 
opiekuna prawnego. 

6) Dla zadania 3 - Mobilne usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej ustala się 
następującą procedurę rekrutacyjną:  
a) Rekrutacja prowadzona będzie na obszarze wszystkich powiatów objętych 

wsparciem. Ze względu na charakter wsparcia przewiduje się rekrutację ciągłą lub 
cykliczną; 

b) Nabór do zadania prowadzony jest w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik 
Mięśni im. Piotra Karlińskiego w oparciu o Wniosek osoby z niepełnosprawnością 
ruchową (zwaną dalej ONR) do objęcia wsparciem w ramach Zad.3;  

c) Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest złożenie wypełnionego i 
podpisanego Wniosku ONR o objęcie wsparciem do Zad. 3 (wzór stanowi zał. nr 1), 
a także Ankiety dot. stopnia niesamodzielności (wzór stanowi zał. nr 2).  

d) Wniosek ONR można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą – elektroniczną 
(jednak dokumenty przesłane drogą elektroniczną należy – w przypadku 
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zakwalifikowania do projektu – przedłożyć w oryginale najpóźniej w dniu, w którym 
nastąpi podpisanie dokumentów wskazanych w podpunkcie i);  

e) Pierwszeństwo udziału w projekcie mają ONR, których dochód nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego. Zatem pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby, 
których dochód nie przekracza kwoty: 
 dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – 1164,00 zł. 
 dla osoby prowadzącej wspólne3 gospodarstwo domowe – 900,00 zł / na osobę. 

Należy brać pod uwagę dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, zgodnie 
z definicją zawartą w Słowniczku w niniejszym Regulaminie. 
f) Kwalifikacja do objęcia wsparciem w ramach zadania 3 odbywać się będzie w oparciu 

o: 
 kryteria formalne: 

 zgodność z grupą odbiorców;  
 przedłożenie przez kandydata/tkę wymaganego wypełnionego i podpisanego 

wniosku ONR o objęcie wsparciem (wzór stanowi zał. nr 1), a także Ankiety 
dot. stopnia niesamodzielności (wzór stanowi zał. nr 2). W przypadku, gdy 
dochód ONR, która nie mieszka sama, przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego, do wniosku należy dołączyć Oświadczenie opiekuna 
faktycznego – jednej osoby, na której spoczywa główny ciężar sprawowania 
opieki nad ONR (osobą taką może być także opiekun prawny) (wzór stanowi 
zał. nr 4). 

Uczestnikiem Zad. 3 może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 
 jest osobą z niepełnosprawnością ruchową w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym – tj. osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności; 
 zamieszkuje4 na terenie województwa zachodniopomorskiego w Gminie 

Miasto Szczecin i powiecie polickim objętych wsparciem. 
Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne, zostają poddani ocenie merytorycznej.  
 kryteria merytoryczne (łącznie maksymalnie 230 punktów): 
 doświadczanie wykluczenia społecznego w tym stopień niepełnosprawności, 

niesamodzielności przez osobę niepełnosprawną: 
 stopień niepełnosprawności - określa się poprzez ograniczenie lub brak 

zdolności do wykonywania czynności w zakresie uważanym za normalny dla 
człowieka. Ograniczenie sprawności wynika z uszkodzenia i upośledzenia 
funkcji organizmu. Za niepełnosprawną uznawana jest osoba, której 
sprawność fizyczna lub umysłowa jest trwale bądź okresowo ograniczona i 
uniemożliwia normalne funkcjonowanie zawodowe i społeczne. W zależności 
od stopnia i zakresu ograniczenia funkcjonowania wyróżnia się 3 stopnie 

 
3 Rozumiane jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
4 Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny: umiarkowany stopień: 20 
pkt., znaczny stopień: 40 pkt.); 

 stopień niesamodzielności - do oceny stopnia niesamodzielności stosowana 
jest Skala Barthela, która 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, 
utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, mycie się ubieranie, 
kontrolowanie czynności fizjologicznych. Kandydat/Kandydatka odpowiada na 
10 pytań. Maksymalna liczba punktów wynosi 100; 

 korzystanie z usług opiekuńczych OPS (tak – 0 pkt., nie – 40 pkt.) ; 
 brak opiekuna faktycznego – ONR mieszka sam (tak – 50 pkt., nie – 0 pkt.) 
 kryterium dodatkowe dochód (oceniany wyłącznie w przypadku ONR, których 

dochód przekracza 150% kryterium dochodowego) – łącznie maksymalnie 10 
punktów 
(a) dla osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, punkty zostają 

przyznane w następujący sposób: dochód do 1500,00 zł włącznie – 10 pkt., 
powyżej 1500,00 zł do 2000,00 zł włącznie – 6 pkt., powyżej 2000,00 zł do 
3000,00 zł włącznie – 3 pkt., powyżej 3000,00 zł do 4000,00 zł włącznie – 2 
pkt., powyżej 4000,00 zł – 0 pkt; 

(b) dla osoby wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe, punkty zostają 
przyznane w następujący sposób: dochód do 1000,00 zł włącznie – 10 pkt., 
powyżej 1000,00 zł do 1500,00 zł włącznie – 6 pkt., powyżej 1500,00 zł do 
2000,00 zł włącznie – 3 pkt., powyżej 2000,00 zł do 3000,00 zł włącznie – 2 
pkt., powyżej 3000,00 zł - 0 pkt. 

Na podstawie przyznanych podczas oceny merytorycznej punktów (maksymalnie można 
uzyskać 230 punktów) formułowana jest, wg malejącej liczby punktów, lista 
zakwalifikowanych do projektu kandydatów/ek, przy czym zawsze pierwszeństwo 
udziału w zadaniu mają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (tj. 1164,00 zł w przypadku osoby samotnej i 900,00 zł w 
przypadku osoby w rodzinie). ONR, których dochód przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego kwalifikowani są w drugiej kolejności , do tej grupy ONR stosuje 
się kryterium dodatkowe oceniające dochód punktów (maksymalnie można uzyskać 10 
punktów) Kandydaci zostają przyjęci w ramach ustalonego limitu miejsc. W przypadku 
Kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu się do 
projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia Wniosku o objęcie 
wsparciem; 
g) Kryteria merytoryczne i formalne podlegają ocenie przez Fundację Pomocy Chorym 

na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego; 
h) O wynikach rekrutacji Kandydatów/Kandydatki Fundacja informuje osobiście, 

telefonicznie bądź poprzez pocztę e-mail; 
i) Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie przez zakwalifikowanego 
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Kandydata/Kandydatkę: 
 formularza Danych Uczestnika Projektu (wzór stanowi zał. nr 6); 
 oświadczenia uczestnika projektu (wzór stanowi zał. nr 8); 
 oświadczenia dot. zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 9); 
 ankiety informacyjnej (wzór stanowi zał. nr 10) 

oraz podpisanie umowy na korzystanie ze wsparcia usług asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej (kontrakt trójstronny), w terminie nieprzekraczającym wyznaczony 
pierwszy dzień wsparcia. 

7) Dla zadania 7 - Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością 
w stopniu umiarkowanym i znacznym – opieka wytchnieniową ustala się następującą 
procedurę rekrutacyjną: 
a) Rekrutacja prowadzona będzie na obszarze wszystkich powiatów objętych 

wsparciem. Ze względu na charakter wsparcia przewiduje się rekrutację ciągłą lub 
cykliczną; 

b) Nabór do zadania prowadzony jest w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik 
Mięśni im. Piotra Karlińskiego w oparciu o Wniosek osoby z niepełnosprawnością do 
objęcia wsparciem w ramach Zad. 7;  

c) Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest złożenie wypełnionego 
i podpisanego Wniosku osoby z niepełnosprawnością (zwanej dalej ON) o objęcie 
wsparciem do Zad. 7 (wzór stanowi zał. nr 3), Ankiety dot. stopnia niesamodzielności 
(wzór stanowi zał. nr 2) oraz Oświadczenie opiekuna faktycznego – jednej osoby, na 
której spoczywa główny ciężar sprawowania opieki nad ON (osobą taką może być 
także opiekun prawny) (wzór stanowi zał. nr 4); 

d) Wniosek ON można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą – elektroniczną 
(jednak dokumenty przesłane drogą elektroniczną należy – w przypadku 
zakwalifikowania do projektu – przedłożyć w oryginale najpóźniej w dniu, w którym 
nastąpi podpisanie dokumentów wskazanych  
w podpunkcie i);  

e) Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością, których 
dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Zatem pierwszeństwo 
w udziale w projekcie mają osoby, których dochód nie przekracza kwoty: 
 dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – 1164,00 zł. 
 dla osoby prowadzącej wspólne5 gospodarstwo domowe – 900,00 zł / na osobę. 

Należy brać pod uwagę dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, zgodnie 
z definicją zawartą w Słowniczku w niniejszym Regulaminie. 
 
 
 

 
5 Rozumiane jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
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f) Kwalifikacja do objęcia wsparciem w ramach zadania 7 odbywać się będzie w oparciu 
o: 
 kryteria formalne: 

 zgodność z grupą odbiorców;  
 przedłożenie przez kandydata/tkę wymaganego wypełnionego i podpisanego 

wniosku osoby z niepełnosprawnością o objęcie wsparciem (wzór stanowi zał. 
nr 3), a także Ankiety dot. stopnia niesamodzielności (wzór stanowi zał. nr 2) 
oraz Oświadczenie opiekuna faktycznego – jednej osoby, na której spoczywa 
główny ciężar sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością (osobą 
taką może być także opiekun prawny) (wzór stanowi zał. Nr 4) 

Uczestnikiem Zad. 7 może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 
 jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 

tj. osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności; 
 zamieszkuje6 na terenie województwa zachodniopomorskiego w Gminie 

Miasto Szczecin i powiecie polickim objętych wsparciem.  
Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne, zostają poddani ocenie merytorycznej. 
 kryteria merytoryczne (łącznie maksymalnie 277 punktów): 

 doświadczanie wykluczenia społecznego w tym stopień niepełnosprawności, 
niesamodzielności przez osobę niepełnosprawną: 
(a) stopień niepełnosprawności - określa się poprzez ograniczenie lub brak 

zdolności  do wykonywania czynności w zakresie uważanym za normalny 
dla człowieka. Ograniczenie sprawności wynika z uszkodzenia i 
upośledzenia funkcji organizmu. Za niepełnosprawną uznawana jest 
osoba, której sprawność fizyczna lub umysłowa jest trwale bądź okresowo 
ograniczona i uniemożliwia normalne funkcjonowanie zawodowe i 
społeczne. W zależności od stopnia i zakresu ograniczenia funkcjonowania 
wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny: 
umiarkowany stopień: 20 pkt., znaczny stopień: 40 pkt.); 

(b) stopień niesamodzielności - do oceny stopnia niesamodzielności 
stosowana jest Skala Barthela, która 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, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, 
mycie się ubieranie, kontrolowanie czynności fizjologicznych. 
Kandydat/Kandydatka odpowiada na 10 pytań. Maksymalna liczba 
punktów wynosi 100; 

 korzystanie z usług opiekuńczych OPS (tak – 0 pkt., nie – 40 pkt.); 
 dochód opiekuna faktycznego:  

 
6 Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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(a) dla osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, punkty 
zostają przyznane w następujący sposób: dochód do 1500,00 zł włącznie – 
6 pkt., powyżej 1500,00 zł do 2000,00 zł włącznie – 3 pkt., powyżej 
2000,00 zł do 3000,00 zł włącznie – 2 pkt., powyżej 3000,00 zł do 4000,00 
zł włącznie – 1 pkt., powyżej 4000,00 zł – 0 pkt; 

(b) dla osoby wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe, punkty zostają 
przyznane w następujący sposób: dochód do 1000,00 zł włącznie – 6 pkt., 
powyżej 1000,00 zł do 1500,00 zł włącznie – 3 pkt., powyżej 1500,00 zł do 
2000,00 zł włącznie – 2 pkt., powyżej 2000,00 zł do 3000,00 zł włącznie – 
1 pkt., powyżej 3000,00 zł - 0 pkt; 

 stopień niepełnosprawności opiekuna faktycznego – brak orzeczonej 
niepełnosprawności: 0 pkt., lekki stopień: 2 pkt., umiarkowany stopień: 
3 pkt., znaczny stopień: 4 pkt.; 

 status na rynku pracy opiekuna faktycznego – osoba pracująca lub 
przebywająca na rencie z tytułu niezdolności do pracy – 3 pkt., osoba 
niepracująca – 0 pkt.; 

 miejsce zamieszkania opiekuna faktycznego ON –mieszka wspólnie z ON: tak -
10 pkt., nie – 0 pkt., 

 wiek opiekuna faktycznego – do 30 r. ż.– 0 pkt., ukończony 30 r. ż. – 40 r. ż. – 
1 pkt., ukończony 40 r. ż. – 50 r. ż. – 2 pkt., ukończony 50 r. ż. i więcej – 4 pkt.; 

 sprawowanie opieki nad ON : samodzielne – 20 pkt. , wspólnie z innym 
opiekunem faktycznym – 0 pkt. 

 kryterium dodatkowe dochód (oceniany wyłącznie w przypadku ON, których 
dochód przekracza 150% kryterium dochodowego) – łącznie maksymalnie 10 
punktów 
(a) dla osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, punkty 

zostają przyznane w następujący sposób: dochód do 1500,00 zł włącznie – 
10 pkt., powyżej 1500,00 zł do 2000,00 zł włącznie – 6 pkt., powyżej 
2000,00 zł do 3000,00 zł włącznie – 3 pkt., powyżej 3000,00 zł do 4000,00 
zł włącznie – 2 pkt., powyżej 4000,00 zł – 0 pkt; 

(b) dla osoby wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe, punkty zostają 
przyznane w następujący sposób: dochód do 1000,00 zł włącznie – 10 
pkt., powyżej 1000,00 zł do 1500,00 zł włącznie – 6 pkt., powyżej 1500,00 
zł do 2000,00 zł włącznie – 3 pkt., powyżej 2000,00 zł do 3000,00 zł 
włącznie – 2 pkt., powyżej 3000,00 zł - 0 pkt. 

Na podstawie przyznanych podczas oceny merytorycznej punktów (maksymalnie można 
uzyskać 277 punktów) formułowana jest, wg malejącej liczby punktów, lista 
zakwalifikowanych do projektu kandydatów/ek, przy czym zawsze pierwszeństwo 
udziału w zadaniu mają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tj. 1164,00 zł w przypadku osoby samotnej i 900 zł 
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w przypadku osoby w rodzinie). ON, których dochód przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego kwalifikowani są w drugiej kolejności , do tej grupy ON stosuje 
się kryterium dodatkowe oceniające dochód punktów (maksymalnie można uzyskać 10 
punktów). Kandydaci zostają przyjęci w ramach ustalonego limitu miejsc. W przypadku 
Kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu się do 
projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia Wniosku o objęcie 
wsparciem; 
g) Kryteria merytoryczne i formalne podlegają ocenie przez Fundację Pomocy Chorym 

na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego; 
h) O wynikach rekrutacji Kandydatów/Kandydatki Fundacja informuje osobiście, 

telefonicznie bądź poprzez pocztę e-mail; 
i) Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie przez zakwalifikowanego 

Kandydata/Kandydatkę: 
 formularza Danych Uczestnika Projektu (wzór stanowi zał. nr 6); 
 oświadczenia uczestnika projektu (wzór stanowi zał. nr 8); 
 oświadczenia dot. zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 9); 
 ankiety informacyjnej (wzór stanowi zał. nr 10) 

oraz podpisanie umowy na korzystanie ze wsparcia opiekunów faktycznych osób 
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – opieka wytchnieniowa 
(kontrakt trójstronny), w terminie nieprzekraczającym wyznaczony pierwszy dzień 
wsparcia. 

8) Dla zadania 8 - Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością ustala się 
następującą procedurę rekrutacyjną:  
a) Rekrutacja prowadzona będzie na obszarze wszystkich powiatów objętych 

wsparciem. Ze względu na charakter wsparcia przewiduje się rekrutację ciągłą lub 
cykliczną; 

b) Nabór do zadania prowadzony jest w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik 
Mięśni im. Piotra Karlińskiego w oparciu o Wniosek opiekuna faktycznego o objęcie 
wsparciem do Zad. 8;  

c) Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest złożenie wypełnionego i 
podpisanego Wniosku opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem w ramach Zad. 8 
(wzór stanowi zał. nr 5), który składa zainteresowany objęciem wsparcia opiekun 
faktyczny osoby z niepełnosprawnością; 

d) Wniosek opiekuna faktycznego można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą – 
elektroniczną (jednak dokumenty przesłane drogą elektroniczną należy – 
w przypadku zakwalifikowania do projektu – przedłożyć w oryginale najpóźniej 
w dniu, w którym nastąpi podpisanie dokumentów wskazanych w podpunkcie h); 
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e) Kwalifikacja do objęcia wsparciem w ramach zadania 8 odbywać się będzie w oparciu 
o: 
 kryteria formalne: 

 zgodność z grupą odbiorców;  
 przedłożenie przez kandydata/tkę wymaganego wypełnionego i podpisanego 

Wniosku opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem (wzór stanowi zał. nr 5);  
Uczestnikiem Zad. 8 może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

 jest opiekunem faktycznym – tj. osobą pełnoletnią opiekującą się osobą 
z niepełnosprawnością, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą 
wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną, najczęściej 
członek rodziny; 

 zamieszkuje7 na terenie województwa zachodniopomorskiego w Gminie 
Miasto Szczecin i powiecie polickim objętych wsparciem.  

Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne, zostają poddani ocenie merytorycznej. 
 kryterium merytoryczne: 

 stopień niepełnosprawności8 (brak orzeczonej niepełnosprawności: 0 pkt., 
lekki stopień: 1 pkt., umiarkowany stopień: 2 pkt., znaczny stopień: 3 pkt.); 

 status na rynku pracy opiekuna faktycznego – osoba pracująca lub 
przebywająca na rencie z tytułu niezdolności do pracy – 3 pkt., osoba 
niepracująca – 0 pkt.; 

 miejsce zamieszkania opiekuna faktycznego ON –mieszka wspólnie z ON: tak -
10 pkt., nie – 0 pkt.; 

 wiek opiekuna faktycznego – do 30 r. ż.– 0 pkt., ukończony 30 r. ż. – 40 r. ż. – 
1 pkt., ukończony 40 r. ż. – 50 r. ż. – 2 pkt., ukończony 50 r. ż. i więcej – 4 pkt.; 

 sprawowanie opieki nad ON : samodzielne – 20 pkt. , wspólnie z innym 
opiekunem faktycznym –  0 pkt. 

Na podstawie przyznanych podczas oceny merytorycznej punktów (maksymalnie można 
zdobyć 40 punktów) formułowana jest, wg malejącej liczby punktów, lista 
zakwalifikowanych do projektu kandydatów/ek. Kandydaci zostają przyjęci do projektu 
w ramach ustalonego limitu miejsc. 
W przypadku Kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu 
się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia Wniosku o objęcie 
wsparciem. 
f) Kryteria merytoryczne i formalne podlegają ocenie przez Fundację Pomocy Chorym 

na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego. 
g) O wynikach rekrutacji Kandydatów/Kandydatki Fundacja informuje osobiście, 

telefonicznie bądź poprzez pocztę e-mail. 
 

7 Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
8 W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
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h) Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie przez zakwalifikowanego 
Kandydata/Kandydatkę: 
 formularza Danych Uczestnika Projektu (wzór stanowi zał. nr 6); 
 oświadczenia uczestnika projektu (wzór stanowi zał. nr 8); 
 oświadczenia dot. zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 9); 

w terminie nieprzekraczającym wyznaczony pierwszy dzień wsparcia. 

9) Dla zadania 10 - Wsparcie doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 
z powodu przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina, Polic i powiatu 
polickiego ustala się następującą procedurę rekrutacyjną: 
a) Rekrutacja prowadzona będzie na obszarze wszystkich powiatów objętych wsparciem 

w trybie ciągłym. Cyklicznie tworzone będą listy osób zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie. 

b) Nabór do zadania prowadzony jest w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik 
Mięśni im. Piotra Karlińskiego, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 
Szczecin. 

c) Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest złożenie wypełnionego 
i podpisanego Wniosku opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem w ramach Zad. 10 
(wzór stanowi zał. nr 12), który składa zainteresowany objęciem wsparciiem opiekun 
faktyczny osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby somatycznej; 

d) Wniosek opiekuna faktycznego można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą – 
elektroniczną (jednak dokumenty przesłane drogą elektroniczną należy – 
w przypadku zakwalifikowania do projektu – przedłożyć w oryginale najpóźniej 
w dniu, w którym nastąpi podpisanie dokumentów wskazanych w podpunkcie h);  

e) Kwalifikacja do objęcia wsparciem w ramach zadania 10 odbywać się będzie w 
oparciu o: 
 kryteria formalne: 

 zgodność z grupą odbiorców;  
 przedłożenie przez kandydata/tkę wymaganego wypełnionego i podpisanego 

Wniosku opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem (wzór stanowi zał. nr 12); 
Uczestnikiem Zad. 10 może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

 jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej 
choroby somatycznej – tj. osobą pełnoletnią opiekującą się osobą 
niesamodzielną z powodu przewlekłej choroby somatycznej, niebędącą 
opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad 
osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny; 

 zamieszkuje9 na terenie województwa zachodniopomorskiego: w Szczecinie, 
Policach lub na terenie powiatu polickiego. 

 
9 Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 ze zm.) - 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne, zostają poddani ocenie merytorycznej. 
 kryterium merytoryczne: 

 stopień niepełnosprawności10 (brak orzeczonej niepełnosprawności: 0 pkt., 
lekki stopień: 1 pkt., umiarkowany stopień: 2 pkt., znaczny stopień: 3 pkt.). 

Cyklicznie, na podstawie przyznanych podczas oceny merytorycznej punktów 
(maksymalnie można zdobyć 3 punkty) formułowana jest, wg malejącej liczby punktów, 
lista zakwalifikowanych do projektu kandydatów/ek. Kandydaci zostają przyjęci do 
projektu w ramach ustalonego limitu miejsc. 
W przypadku Kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu 
się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia Wniosku o objęcie 
wsparciem. 
f) Kryteria merytoryczne i formalne podlegają ocenie przez Fundację Pomocy Chorym 

na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego; 
g) O wynikach rekrutacji Kandydatów/Kandydatki Fundacja informuje osobiście, 

telefonicznie bądź poprzez pocztę e-mail. 
h) Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie przez zakwalifikowanego 

Kandydata/Kandydatkę w terminie nieprzekraczającym wyznaczony pierwszy dzień 
wsparcia: 
 formularza Danych Uczestnika Projektu (wzór stanowi zał. nr 6); 
 oświadczenia uczestnika projektu (wzór stanowi zał. nr 8); 
 oświadczenia dot. zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 9). 

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI 

1) Osoba uzyskuje status uczestnika projektu z pierwszym dniem wsparcia pod warunkiem 
podpisania Formularza Danych Uczestnika Projektu, Oświadczenia uczestnika projektu 
dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Ankiety informacyjnej (dotyczy usług 
asystenckich), Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz 
wymaganego kontaktu trójstronnego/umowy (dotyczy usług asystenckich).  

2) Wsparcie udzielane jest uczestnikom bezpłatnie. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3) Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 
a) aktywnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w ramach 

projektu (minimum 80% obecności), do których został zakwalifikowany; 
b) podpisywania list obecności i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia 

otrzymanego  
w ramach projektu wsparcia; 

c) informowania o planowanych nieobecnościach;  
d) usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez stosowne zaświadczenie/pisemne 

 
10 W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 



 
 

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin 
Nr projektu RPZP.07.06.00-32-K051/19 

 

22 
 

wyjaśnienie, potwierdzające wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział 
w zajęciach; 

e) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych 
mogących mieć wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych 
i monitorujących. 

4) Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 
 udostępnienia danych dotyczących jego statusu w ciągu 4 tygodni po zakończeniu 

udziału w projekcie; 
 przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

5) Każdy uczestnik ma prawo do: 
a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia;  
b) zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym 

projekcie; 
c) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć, albo 

pakietów szkoleniowych lub zestawów do sprawowania opieki, jeśli zostały 
przewidziane dla danej formy wsparcia.  

§ 7 DANE OSOBOWE 

1) Warunkiem udziału w rekrutacji jest podpisanie przez kandydata/kandydatkę zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu, zawartej we 
Wniosku o objęcie wsparciem (wzór stanowią zał. nr 1 /zał. nr 2 /zał. nr 3/ zał 12) 
zgodnie z „Informacją związaną z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do 
projektu” (zał. nr 7). 

2) Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie składa oświadczenie, że zapoznała się 
i zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (zał. nr 8) oraz składa 
oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 9). 

§ 8 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1) Uczestnik projektu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra 
Karlińskiego o tym fakcie oraz przedłożyć pisemną informację o przyczynach rezygnacji.  

2) Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (np. 
podjęcie zatrudnienia, choroba, itp.).  

3) Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy 
uczestników w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  
 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia oraz obowiązuje przez czas 
trwania projektu, tj. do 31 marca 2023 r. 
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2) Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, np. 
w przypadku zmian przepisów prawa, zmian dokumentów programowych, wytycznych 
i interpretacji Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej RPO WZ. Lider Projektu 
oraz Partnerzy Projektu zastrzegają sobie także prawo zmiany niniejszego Regulaminu 
w trakcie naboru uczestników projektu bez podania przyczyny. Wszelkie dokonane zmiany 
Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik 
Mięśni im. Piotra Karlińskiego oraz dostępne w biurze projektu Fundacji. 

3) W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego, od decyzji nie 
przysługuje odwołanie. 

4) Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 
umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. 

5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zapisy Wniosku 
o dofinansowanie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego 
rodzin”, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (MR/2014-
2020/18(04) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6) Aktualna treść regulaminu, jak i wzory dokumentów będących załącznikami, dostępne są 
w biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego oraz na stronie 
internetowej www.miesnie.szczecin.pl  

7) Kontakt do Biura Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego: ul. Ks. 
Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, e-mail: 
rekrutacja@miesnie.szczecin.pl, tel.: (91) 489 42 51  
 

Załączniki: 
1) Wniosek osoby z niepełnosprawnością ruchową o objęcie wsparciem do zad. 3. 
2) Ankieta dot. stopnia niesamodzielności do zad. 3. 
3) Wniosek osoby z niepełnosprawnością o objęcie wsparciem do zad. 7 
4) Oświadczenie opiekuna faktycznego do zad. 3 i 7. 
5) Wniosek opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem do zad. 8. 
6) Formularz Danych Uczestnika Projektu do zad. 3. 
7) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu. 
8) Oświadczenie uczestnika projektu do zad. 8. 
9) Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku. 
10) Ankieta informacyjna do zad. 3. 
11) Ankieta informacyjna o osobie niesamodzielnej do zad. 10. 
12) Wniosek opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem do zad. 10. 


