
 

 Projekt „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem 
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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie p.n. „Utworzenie mieszkania 

wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą,asystencką i treningiem samodzielności” 

realizowany w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
 

§1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt pn. „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, 

asystencką i treningiem samodzielności” realizowany przez Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet 

VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój 

usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie umowy nr RPPM.06.02.02-2022-0005/21-00. 
 

2. Okres realizacji projektu: 01.08.2022 r. – 30.06.2023 r. 
 

3. Zasięg projektu: województwo pomorskie, powiat kwidzyński. 
 

4. Głównym celem projektu jest realizacja na terenie Powiatu Kwidzyńskiego  

(w tym Miasta Kwidzyna), działań zwiększających system dostępu usług 

społecznych świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie  

do 30.06.2023 r. mieszkania treningowego. Działania założone w projekcie  

są dedykowane dla 12 pełnoletnich osób (3 kobiet i 9 mężczyzn)   

z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym  

z niepełnosprawnością intelektualną/osoby z zaburzeniami psychicznymi/osoby  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, mieszkające na terenie powiatu 

kwidzyńskiego. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie  

są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora  

w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia. 
 

6. Decyzje Koordynatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. Informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dotyczące projektu są dostępne  

na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.snoa.pl) oraz w biurze projektu. 
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§2 
 

 

1. Regulamin rekrutacyjny projektu pn. „Utworzenie mieszkania wspomaganego 

wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności”, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady naboru, uczestnictwa i rezygnacji z udziału  

w przedmiotowym projekcie. 
 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
 
 

2.a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Utworzenie mieszkania 

wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem 

samodzielności” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie; 
 

2.b) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie, ul. Warszawska 18;  

82-500 Kwidzyn; 
 

2.c) Obszarze realizacji projektu – należy przez to rozumieć teren, na którym 

projekt jest realizowany, a który obejmuje powiat kwidzyński; 
 

2.d) Mieszkaniu wspomaganym/treningowym - należy przez to rozumieć 

usługę świadczoną w lokalnej społeczności, w postaci mieszkania, 

przygotowującego osoby w nim przebywające pod opieką specjalistów,  

do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc  

w prowadzeniu samodzielnego życia. Usługa ma charakter tymczasowy,  

służący osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez 

trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi 

aktywnej integracji. Mieszkanie wspomagane/treningowe powstanie w 

Kwidzynie, przy ul. Zamkowa Góra 8; 

e) Kandydacie/-tce – należy przez to rozumieć osobę zainteresowaną 

udziałem w projekcie, która złożyła Wniosek o przyznanie pomocy  

w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym/treningowym w Kwidzynie 

wraz z załącznikami; 
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f) Uczestniku/-czce Projektu – należy przez to rozumieć osobę 

zakwalifikowaną do udziału w projekcie, która podpisała umowę 

uczestnictwa w projekcie; 
 

g) Koordynatorze/-rce projektu – należy przez to rozumieć osobę 

zarządzającą projektem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Wnioskodawcę; 
 

h)  Trenerze/-rce głównym/-ej, wspomagającym/-ej lub Opiekunem/-ką 

mieszkania – należy przez to rozumieć osobę, odpowiedzialną  

za prowadzenie usług w mieszkaniu treningowym, do którego zadań należy: 

 

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem mieszkania  

i sprawowanie nad nim opieki, 

• bieżący kontakt z rodzicem i placówkami macierzystymi 
 

• zbieranie informacji o uczestnikach/-czkach projektu 
  

• opieka nad uczestnikiem/-czką projektu, 
 

• realizacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU) 
 

 

j) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję 

odpowiedzialną za prawidłowy przebieg rekrutacji w składzie: 

koordynator/-ka projektu i Trener/ka główny/a/Opiekun/-ka mieszkania 

oraz przedstawiciel wnioskodawcy. 

k) Biurze  Projektu  –  należy  przez  to  rozumieć  Biuro  Projektu znajdujące  

się  przy  ul.  Warszawskiej 18,  82-500  Kwidzyn, 
 

email: stowarzyszeniesnoa@gmail.com, tel. kontaktowy 603 969 555. 

 

§ 3 
 

Uczestnicy projektu 
 

1. Uczestnikami/- czkami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące 
 

warunki: 
 

a) osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
 

b) z orzeczeniem  umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 

z niepełnosprawnością intelektualną / osoby z zaburzeniami psychicznymi /osoby 

mailto:stowarzyszeniesnoa@gmail.com
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z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności), 
 

c) w wieku powyżej 18 lat (weryfikacja na podstawie dowodu osobistego); 
 

d) zamieszkujące teren powiatu kwidzyńskiego 

 

 

Będą to przede wszystkim: 
 

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

- osoby pozostające w stałym procesie rehabilitacji społecznej m .in. WTZ, ZAZ, 

ŚDS, placówkach oświatowych oraz pracujące, 
  

- osoby z niepełnosprawnością intelektualną / osoby zaburzeniami psychicznymi  

/osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

 
   

2. Uczestnikami/-czkami projektu będą osoby zakwalifikowane w procesie rekrutacji, 

które podpisały Umowę uczestnictwa w projekcie wraz  

z załącznikami. 

§ 4 
 

Proces rekrutacji 
 

1. Rekrutacja osób do uczestnictwa w projekcie odbywa się na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: 

Koordynator/-ka projektu i Trenera/ka główny/a/ Opiekun/-ka mieszkania, 

przedstawiciel wnioskodawcy. 
 

3. Rekrutacja prowadzona będzie od 15 lipca 2022 r. do 15 sierpnia 2022 r. (okres 

organizacyjny) w trybie ciągłym. 

4. Grupę docelową projektu stanowić będzie 12 osób (3 kobiety, 9 mężczyzn) 

spełniających warunki określone w §1 ust. 4., w wieku powyżej 18 lat. 1 turnus 

pobytu w mieszkaniu wspomaganym to 1 tydzień, tj. w każdym miesiącu  

ze wsparcia skorzysta 12 uczestników projektu. W miesiącu przyjęto 4 turnusy, 

każdorazowo będą dostępne dla 3 uczestników projektu. 
 

5. Rekrutacja będzie poprzedzona kampanią informacyjno-promocyjną, polegającą na 

działaniach informacyjnych w placówkach Wnioskodawcy, jak również  
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w innych placówkach, które obejmują wsparciem osoby  

z niepełnosprawnościami, a także na stronie projektodawcy, na lokalnych portalach 

internetowych, mediach społecznościowych. 
 

6. Działania rekrutacyjne będą prowadzone z zapewnieniem pełnej dostępności,  

tj. w taki sposób, aby osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności mogły 

skorzystać i przystąpić do rekrutacji. Zastosowany zostanie język prosty w treści  

i formie, z zastosowaniem np. metod komunikacji alternatywnej. 
 

7. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn i niedyskryminacji. 

    8. Rekrutacja właściwa będzie składała się z dwóch części: 
 

a) Formalna - warunkiem formalnym zakwalifikowania się do projektu będzie 

dostarczenie do 15.08.2022 r. do Biura Projektu (ul. Warszawska 18, 82-500 

Kwidzyn) lub przesłanie podpisanej i zeskanowanej wymaganej dokumentacji na 

adres email: stowarzyszeniesnoa@gmail.com  tj.: 

- wypełniony  formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w  projekcie  w formie  pobytu 

w mieszkaniu  wspomaganym/treningowym  w  Kwidzynie (załącznik nr 1 do 

regulaminu rekrutacji);  

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego, w tym lekarza 

rodzinnego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji); 

- opinia psychologa (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji); 

- kserokopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

- oświadczenie o miejscu zamieszkania znajdującym się na terenie realizacji 

projektu (załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji); 

- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (załącznik nr 5 

do regulaminu rekrutacji); 

 
 

Wszystkie złożone Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami zostaną 

zarejestrowane w Biurze Projektu i stanowić będą załączniki do protokołu  

z pierwszego etapu rekrutacji. Osoby, które złożą Wniosek o przyznanie pomocy wraz 

z załącznikami i spełnią kryteria dostępu, przejdą do drugiego etapu rekrutacji. 
 

mailto:stowarzyszeniesnoa@gmail.com
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W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, przewyższy 

liczbę 12 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. 
 

b) merytoryczna 
 

Do dnia 17.08.2022 roku z kandydatami/-tkami na Uczestników/-niczki Projektu 

zakwalifikowanymi do drugiego etapu Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi wywiad 

środowiskowy z zastosowaniem przygotowanego formularza (ocena sytuacji zdrowotnej, 

rodzinnej, socjalno – bytowej zał. Nr 7). 
 
Na posiedzeniu Komisja Rekrutacyjna będzie przyznawała punkty (max. 12 pkt) według 

następujących kryteriów: 
 

1. ocena podstawowych czynności życia codziennego: od 0 pkt (osoba wymaga 

pomocy w pełnym zakresie ) do 7 pkt ( osoba wymaga w minimalnym zakresie ) 

2. wykluczenie społeczne (ubóstwo, sieroctwo – weryfikacja na podstawie 

Kwestionariusza wywiadu środowiskowego, niepełnosprawność, długotrwała lub 

ciężka choroba) - 1 pkt, 

3. motywacja do udziału  w projekcie: od 0 ( brak motywacji ) do 4 pkt (bardzo duża) 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 12 osób (3 kobiety, 9 mężczyzn)  które 

otrzymują kolejno największą liczbę punktów. 

9. Wzór dokumentacji rekrutacyjnej będzie dostępny: 
 

9.a) w Biurze Projektu, ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn; 
 

9.b) na stronie internetowej: www.snoa.pl 
 

10. W wyniku rekrutacji sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych  

do projektu oraz lista rezerwowa (zgodnie z uzyskaną liczbą punktów), a także lista 

osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. W przypadku uzyskania tej 

samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejność 

złożenia kompletu dokumentów. 
 

11. O zakwalifikowaniu do projektu/rozpoczęciu wsparcia Uczestnicy zostaną 

poinformowani pisemnie, telefonicznie lub mailowo. 
 

12. Z procesu rekrutacji sporządzony zostanie protokół. 

 

 

 

 

W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą: 

 

http://www.snoa.pl/
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a) Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w  projekcie  w formie  pobytu  

w mieszkaniu  wspomaganym/treningowym  w  Kwidzynie wraz z załącznikami - 

(stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) oraz dokumenty wymienione  

w § 4 pkt 8 

b) Formularz: „Wywiad środowiskowy z kandydatem/-tką” (ocena sytuacji 

zdrowotnej, rodzinnej, socjalno – bytowej oraz ocena stanu funkcjonowania osoby  

w życiu codziennym), 

c) Umowa uczestnictwa w projekcie pomiędzy wnioskodawcą i uczestnikiem/-tką 

projektu, wraz z: oświadczeniem dotyczącym administrowania danymi osobowymi  

i sposobu ich przetwarzania (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa  

w projekcie) oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku, 

(stanowiące załącznik nr 2 do umowy uczestnictwa w projekcie). 

d) Protokół z rekrutacji wraz z załącznikami, 

e) Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie (stanowiące załącznik nr 3  

do umowy uczestnictwa w projekcie). 

13. Dokumentacja rekrutacyjna każdej/go uczestniczki/uczestnika będzie 

przechowywana i archiwizowana w Biurze Projektu z zachowaniem zasad 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

§5 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. W celu uczestnictwa w projekcie kandydat/-tka podpisuje umowę uczestnictwa  

w projekcie oraz: 

a) Zgodę dotyczącą administrowania danymi osobowymi i sposobu ich przetwarzania 

– załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa w projekcie, 

b) Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku – załącznik nr 2 do umowy uczestnictwa 

w projekcie. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

 

1. Uczestniczka/-nik w ramach projektu ma m.in. prawo do: 

 

a) cyklicznych treningów mieszkaniowych; 
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b) indywidualnego programu usamodzielnienia tak, aby jak najpełniej skorzystał/a  

z oferty projektu; 

c) zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych; 

d) usług wspierających pobyt obejmujących pracę socjalną oraz poradnictwo 

psychologiczne a także usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, które 

świadczone będą przez trenera/-kę, opiekuna/kę mieszkania,  osoby niepełnosprawnej  

i psychologa, poprzez: 

- trening higieny, 

- trening estetycznego wyglądu zewnętrznego, 

- trening kulinarny, 

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego 

- trening umiejętności społecznych, 

- organizacja warsztatów aktywizacyjnych, 

e) skorzystania z usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb; 

f) podejmowania w miarę możliwości samodzielnych decyzji. 

 

2. Uczestniczka/-nik projektu jest m.in. zobowiązana/-y do: 

a) przestrzegania regulaminu mieszkania wspomaganego/treningowego  

w Kwidzynie; 

b) korzystania z proponowanych formach wsparcia; 

c) współpracy z pozostałymi uczestnikami/-czkami, trenerkami/-rami  

oraz opiekunem/-ką mieszkania treningowego. 
 

 

§ 7 
 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania wymaga złożenia 

oświadczenia woli w formie pisemnej – Załącznik nr 3 do umowy uczestnictwa  

w projekcie. 
 

2. W przypadku, gdy uczestniczka/uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie, na 
 

jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Dla nowo przyjętej 

osoby stworzona zostanie indywidualna diagnoza potrzeb uczestników/czek 

projektu i plan usamodzielniania, tak, aby jak najpełniej skorzystał/-a z oferty 

projektu. 
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3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników uczestnika/-

czkę, który rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu  

oraz Regulaminu Mieszkań wspomaganych/treningowych w Kwidzynie. 

 

§ 8 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.07.2022 r. 
 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą 

miały: 
 

2.a) Wniosek i Umowa o dofinansowanie projektu; 
 

2.b) Kodeks cywilny. 
 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, ul. Warszawska 18 w Kwidzynie 

oraz na stronie internetowej www.snoa.pl 

 

Zatwierdzam 

 

(-) Iweta Jabłońska 

Prezes Stowarzyszenia SNOA  
 
 
 
 
 
 

http://www.snoa.pl/

