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§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
1.

Projekt pn. „Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością – system wsparcia
niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin” (zwany dalej
Projektem) realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących „Tęcza”, zwanym dalej Stowarzyszeniem „Tęcza” na podstawię umowy zawartej
pomiędzy Stowarzyszeniem „Tęcza” a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych
o dofinansowanie realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2017r. – 31 lipca 2019r r.

3.

Miejsce realizacji Projektu: Miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty: legionowski,
piaseczyński oraz warszawski zachodni.

4.

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia „Tęcza”: ul. Kopińska 6/10, 02-321
Warszawa.

5.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 25 osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (13K, 12M) zamieszkujących miasto
stołeczne Warszawa oraz powiaty: piaseczyński, legionowski, warszawski zachodni,
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług
opiekuńczych i asystenckich w okresie 1.08.2017 – 31.07.2019r.

6.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Niepełnosprawność nie kończy się wraz
z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością
sprzężoną oraz ich rodzin” (dale zwany „Regulaminem) określa zasady rekrutacji w tym
naboru i kwalifikacji uczestników Projektu - osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz
podstawowe zasady uczestnictwa w Projekcie.

7.

Z uwagi na fakt, iż Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością
sprzężoną co wiąże się z licznymi trudnościami w wykonywaniu czynności dnia codziennego
włączając to czytanie, pisanie a w tym wypełnianie dokumentów należy przyjąć, że gdy
pojawia się odniesienie do Uczestników/Uczestniczek Projektu dotyczy to również ich
opiekunów faktycznych/opiekunów prawnych. Dotyczy to zarówno kwestii formalnych jak
np. składanie dokumentów rekrutacyjnych (które w takim przypadku powinien wypełnić
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i podpisać opiekun) jak również kwestii merytorycznych np. pilnowanie uczestnictwa
w formach wsparcia, umożliwienie pracy asystentów.
8.

W przypadku gry Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun osoby niepełnosprawnej
chcącej uczestniczyć w Projekcie – Formularz należy wypełnić danymi dotyczącymi osoby
niepełnosprawnej.
§2
Słowniczek pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. „Niepełnosprawność nie kończy się wraz
z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością
sprzężoną oraz ich rodzin”.
2. Stowarzyszeniu „Tęcza” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopińskiej
6/10.
3. Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930).
4. Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 19
sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882).
§3
Zakres wsparcia oferowany w projekcie
1. Wsparcie przewidziane w projekcie jest udzielane każdorazowo na podstawię identyfikacji
indywidualnych potrzeb uczestników i ich rodzin, które obejmuje:
1) Opracowanie we współpracy z psychologiem, terapeutą Indywidualnej Ścieżki
Wsparcia, która będzie punktem wyjściowym dla uczestnika do udziału w dalszej
części projektu. Indywidualna Ścieżka Wsparcia pozwoli zdiagnozować oraz
dostosować zakres oraz intensywność późniejszego wsparcia do potrzeb,
możliwości, predyspozycji oraz potencjału danej osoby niepełnosprawnej oraz jej
rodziny.
2) Prowadzenie popołudniowej świetlicy terapeutycznej dla uczestników projektu
w wymiarze średnio 2,5 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Celem świetlicy jest
podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych i poziomu usamodzielnienia
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w zakresie realizacji czynności wynikających z potrzeb dnia codziennego. Realizacji
wsparcia w świetlicy będzie się odbywać w oparciu o zapisy Indywidualnych Ścieżek
Wsparcia – w zakresie dobierania tematyki, rodzaju zajęć oraz łączeniu uczestników
w grupy.
3) Utworzenie

i

prowadzenie

niepełnosprawnych

całodobowego

uczestników

projektu.

miejsca
Celem

wytchnieniowego
utworzenia

dla

miejsca

wytchnieniowego jest zabezpieczenie możliwości opieki dla każdego z uczestników
projektu oraz wsparcie członków ich rodzin w opiece nad dorosłym dzieckiem
z niepełnosprawnością w związku m.in. z: - zdarzeniem losowym uniemożliwiającym
opiekę nad niepełnosprawnym uczestnikiem projektu, podjęciem leczenia przez
opiekunów uczestnika projektu, pomocą w załatwieni ważnych spraw codziennych
przez opiekunów, potrzebą odpoczynku opiekuna faktycznego. Opieka w miejscu
wytchnieniowym będzie możliwa całodobowo – zarówno w trakcie dnia jak i w nocy
od kilku do kilkunastu godzin – w zależności od potrzeb danej rodziny, zapisów
Indywidualnych Ścieżek Wsparcia oraz od diagnozy psychologa/pracownika
socjalnego w ramach Projektu.
4) Usługi asystenckie dla niepełnosprawnych uczestników Projektu w środowisku
lokalnym mające na celu wsparcia uczestników oraz ich rodzin w wykonywaniu
podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego
funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. Usługi asystenckie
będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich
rodzin.
5) Szkolenia dla rodziców/opiekunów faktycznych niepełnosprawnych uczestników
Projektu. Szkolenia będą obejmować 4-godzinne bloki obejmujące specjalistyczne
zagadnienia tematyczne z zakresu wsparcia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi
ale również takie bloki jak radzenie sobie ze stresem. Oprócz szkoleń
rodzice/opiekunowie faktyczni będą mogli skorzystać z indywidualnych spotkań
psychoterapeutycznych.
2. W ramach opisanych powyżej form wsparcia usługą ciągłą będzie popołudniowa świetlica
terapeutyczna natomiast pozostałe formy wsparcia będą to formy doraźne, czasowe.
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3. Pierwszą i obligatoryjną formą wsparcia dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu jest
utworzenie Indywidualnych Ścieżek Wsparcia, które jednocześnie będą determinować
zakres i intensywność pozostałych form wsparcia.
4. Wsparcie (oprócz usług asystenckich świadczonych w domach uczestników) odbywać się
będzie w budynku Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi
Niepełnosprawnościami mieszczącym się przy ul. Leonarda 12 w Warszawie.
§4
Uczestnicy i kryteria uczestnictwa w Projekcie.
1. Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 25 osób w tym 13 kobiet i 12 mężczyzn
spełniających łącznie poniższe warunki:
1) osoby dorosłe tj. w wieku powyżej 18 roku życia w chwili przystąpienia do projektu,
2) zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie: miasta stołecznego
Warszawy

bądź

powiatów

legionowskiego,

piaseczyńskiego

lub

warszawskiego

zachodniego,
3) posiadanie statusu niesamodzielnej osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą
o ochronie zdrowia psychicznego z niepełnosprawnością sprzężoną rozumianego jako
spełnienie łącznie następujących warunków:
a. osoba niesamodzielna tj. osoba, która ze względu na niepełnosprawność wymaga
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
b. osoby z zaburzeniami psychicznym zgodnie ustawa o ochronie zdrowia
psychicznego tj:



Osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne);
Osoby upośledzone umysłowo / z niepełnosprawnością intelektualną (ustawa o ochronie
zdrowia psychicznego nie uwzględnia terminu niepełnosprawność intelektualna);



Osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym lub społecznym.

c. osoby

z

niepełnosprawnością

niepełnosprawności

wynikającej

sprzężoną
z

zapisów

tj.

osoby
lit.

b

u

których

występują

też

oprócz
inne

niepełnosprawności w zakresie ruchu, wzroku lub słuchu.
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Wymienione wyżej kryteria stanowią niezbędne do spełnienia kryteria kwalifikujące do udziału
w projekcie. Niespełnienie, któregoś z tych kryteriów uniemożliwia uczestnictwa w Projekcie.
2. Oprócz kryteriów kwalifikujących do wsparcia opisanych w pkt. 1 w Projekcie będą
stosowane kryteria premiujące w celu objęcia wsparciem grup w szczególnej sytuacji:
a. Osoby/rodziny korzystające z Programy Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata
2014 – 2020, a zakres wsparcia w Projekcie dla tych osób/rodzin nie powiela działań,
które

dana

osoba/rodzina

otrzymała

lub

otrzymuje

w

ramach

działań

towarzyszących PO PŻ 2014-2020. – 5 punktów;
b. Osoby pochodzące z rodzin o niskim dochodzie tj. w których kryteria dochodowe nie
przekraczają 150% kryteriów dochodowych określonych w Ustawie o pomocy
społecznej oraz rozporządzeniu rady ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015
poz. 1058):
i. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: 951,00 zł
ii. Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie: 771,00 zł.
- 5 punktów;
c. Osoby pochodzące z rodzin opiekujących się przynajmniej dwoma osobami
niepełnosprawnymi – 3 punkty;
d. Rodziny, w których opiekę nad osobą niepełnosprawną samotnie sprawuje jeden z
rodziców – 3 punkty.
3. Warunki uczestnictwa w Projekcie:
 Wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 Złożenie wraz z Formularzem Zgłoszeniowym kserokopii orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, zawierającego rodzaj i stopień niepełnosprawności zgodny
z wymogami przedstawionymi w pkt. 1 w celu potwierdzenia kwalifikowalności danej
osoby do grupy docelowej Projektu. WAŻNE – w przypadku gdy na orzeczeniu nie jest
jednoznacznie wskazana niepełnosprawność wynikająca z ustawy o ochronie Zdrowia
psychicznego należy dodatkowo do orzeczenia dołączyć zaświadczenie/orzeczenie
lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę poświadczające posiadanie danej
niepełnosprawności/choroby.
 Zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu.
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§5
Zasady kwalifikacji Uczestników i Uczestniczek do Projektu
1.

Proces rekrutacji jest obligatoryjny dla wszystkich osób niepełnosprawnych zainteresowanych
udziałem w Projekcie.

2.

Działania rekrutacyjne prowadzone będą z uwzględnieniem zasady równych szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami.

3.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona na terenie miasta stołecznego Warszawy
oraz powiatów: piaseczyńskiego, legionowskiego oraz warszawskiego zachodniego w sposób
ciągły do momentu zrekrutowania pełnej 25cio osobowej grupy, jednak nie później niż do 31
października 2017 roku.

4.

Efektem rekrutacji będzie zakwalifikowanie do projektu 25 osób niepełnosprawnych
spełniających kryteria Projektu w tym 13 kobiet oraz 12 mężczyzn (zgodnie z założeniami
Projektu).

5.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w następujący sposób:
a. Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w Biurze Projektu
mieszczącym się w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10,
b. Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w Ośrodku dla
Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami
mieszczącym się w Warszawie przy ul. Leonarda 12,
c. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, 02-321
Warszawa, z dopiskiem „Rekrutacja do Projektu „Niepełnosprawność nie kończy się
wraz z dorosłością…”
d. Pocztą elektroniczną na adres: tecza@tecza.org lub niesamodzielni@tecza.org
(w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną konieczne
będzie przed ostateczną kwalifikacją do projektu dostarczenie oryginałów
dokumentów do Biura Projektu).
6. Rekrutacja do Projektu obejmuje następujące etapy:
a. Założenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych przez osoby
zainteresowane udziałem w Projekcie – Formularza Zgłoszeniowego oraz kserokopii
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/oświadczenia/zaświadczenia,
b. Oceny złożonej dokumentacji rekrutacyjnej przez Koordynatora Projektu w zakresie:

8

i. Oceny kwalifikowalności formalnej tj. weryfikacji czy na podstawię zapisów
w Formularzu Zgłoszeniowym oraz dostarczonych dokumentach dana osoba
spełnia minimalne wymogi formalne kwalifikujące do udziału w Projekcie –
zgodnie z zapisami §3 pkt. 1. Ocena wydawana jest na zasadzie kwalifikuje
się/niekwalifikuje się do Projektu.
ii. Oceny spełnienia kryteriów premiujących tj. weryfikacja czy dana osoba
spełnia kryteria premiujące i w przypadku ich spełnienia przyznanie
odpowiedniej liczby punktów zgodnie z zapisami §3 pkt. 2. Każdy kandydat
do Projektu może uzyskać od 0 do 16 dodatkowych punktów, które będą
podstawą do utworzenia listy osób zakwalifikowanych do udziału
w Projekcie oraz listy rezerwowej.
c. Po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjnej,
w której skład wejdzie Koordynator Projektu oraz Prezes Stowarzyszenia „Tęcza”
dokona kwalifikacji uczestników i uczestniczek do projektu zgodnie z uzyskaną
punktacją. Do projektu zostanie zakwalifikowane pierwsze 25 osób , które uzyskały
najwyższą punktację, natomiast każda kolejna osoba zostanie wpisana na listę
rezerwową (w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby z listy podstawowej
pierwsza osoba z listy rezerwowej będzie kwalifikowana do Projektu).
7. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą niezwłocznie informowane.
§6
Prawa i obowiązki Uczestnika / Uczestniczki Projektu
1. Każdy Uczestnik i Uczestniczka Projektu mają prawo do:
a. Korzystania w pełni ze wszystkim form wsparcia oferowanych w ramach Projektu
zgodnie

z

opracowanymi

Indywidualnymi

Ścieżkami

Wsparcia:

korzystania z popołudniowej świetlicy terapeutycznej, całodobowego miejsca
wytchnieniowego, usług asystenckich oraz szkoleń dla rodziców/opiekunów
prawnych;
b. Zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym
Projekcie;
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c. Nieograniczonego kontaktu z kadrą Projektu oraz uzyskania pomocy w każdej
dziedzinie i na każdej płaszczyźnie realizowanego projektu.
2. Każdy Uczestnik i Uczestniczka Projektu jest zobowiązany do:
a. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
b. Informowania o zmianach sytuacji zdrowotnej/rodzinnej mającej znaczący wpływ
na jego uczestnictwo w Projekcie,
c. Aktywnego udziału w wsparciu zaplanowanym zgodnie z Indywidualną Ścieżką
Wsparcia,
d. Udziału w badaniach ewaluacyjnych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
e. Pozostawania w stałym kontakcie z kadrą i personelem Projektu,
f. W przypadku korzystania z usług asystenckich w miejscu zamieszkania zapewnienia
możliwości wykonywania pracy przez Asystentów,
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. W przypadku gdy dany Uczestnik/Uczestniczka korzysta z formy wsparcia jaką są usługi
asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania może pojawić się częściowa odpłatność za
świadczone usługi. Odpłatność ta będzie dotyczyć osób/rodzin w których dochód
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o pomocy
społecznej tj.:
1) Kwotę 951,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,
2) Kwotę 771,00 zł - dla osoby w rodzinie.
W takim przypadku zostanie pobierana opłata w wysokości 10% wartości usługi.
§7
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani są do
niezwłocznego przedstawienia pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z podaniem
przyczyny rezygnacji. Realizator Projektu może wymagać od Uczestnika/Uczestniczki
przedłożenia

dodatkowych

dokumentów

związanych

z

rezygnacją

w

Projekcie

np. zaświadczenia lekarskiego itp.
2. Uczestnik/Uczestniczka może również zostać skreślona z listy Uczestników Projektu
w przypadku:
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a. Przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika oraz braku kontaktu
z uczestnikiem/rodziną,
b. Nieprzestrzegania procedur zawartych w Projekcie, niniejszym Regulaminie oraz
naruszenia zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego,
§8
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia.

2.

Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.

3.

Regulamin może ulec zmianie, jednak każda zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej oraz
poinformowania wszystkich uczestników Projektu o wprowadzonych zamianach.

4.

Akceptacja niniejszego Regulaminu warunkuje możliwość przystąpienia do udziału
w Projekcie.

5.

Uczestnicy i Uczestniczki projektu są zobowiązani/e do respektowania zasad niniejszego
Regulaminu.

6.

Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.

7.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu, na stronie internetowej: www.tecza.org,
wysyłając maila na adres: niesamodzielni@tecza.org oraz pod numerem telefonu:
510-321-505.
……………………………………………………………………
Data i czytelny podpis Koordynatora Projektu
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