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REGULAMIN REKRUTACJI 

UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU MOPS TYCHY 

„URUCHOMIENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH W TYCHACH” 

  

1. Projekt „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych” jest adresowany do osób 
zamieszkujących na terenie miasta/gminy Tychy, które: 
 
1.1. Mają ukończone 60 lat i są osobami niesamodzielnymi w minimum jednym 

zakresie dotyczącym czynności dnia codziennego. 
1.2. Mają ukończone 60 lat i są osobami niepełnosprawnymi 

 
2. Rekrutacja odbywa się na bieżąco.  

 
3. Kwalifikację do projektu prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna  w składzie: 

Koordynator mieszkań chronionych, pracownik Działu Pomocy Osobom Starszym 
MOPS Tychy, kierownik DDP/KS, koordynator projektu raz inni pracownicy powołani 
wg potrzeb przez Dyrektora MOPS. 

4. Pracownicy socjalni pierwszego kontaktu ma „Formularzu zgłoszeniowym do 
projektu” wraz z załącznikami, będą kierowali zainteresowanych do projektu. 
Formularz zgłoszenia do projektu pracownik socjalny pierwszego kontaktu przekaże 
do biura projektu. Tu weryfikacja pod względem formalnym ( kryteria: wiek 60+, 
osoba, niesamodzielna, mieszkaniec Tychów). Zatwierdzone pod względem 
formalnym dokumenty zainteresowanego biuro projektu  przekaże Komisji 
rekrutacyjnej, która dokona oceny i kwalifikacji do projektu. Komisja rekrutacyjna 
sporządzi protokół z posiedzenia. 

5. Kryteria kwalifikacyjne dla osób niesamodzielnych, 60+: 

5.1. Kryterium formalne - zgodność kandydata z wymogami uczestnictwa 
określonymi w pkt 1.1-1.2 niniejszego regulaminu (pkt 0-1); 

5.2.  Grupa preferowana – za każde z kryteriów -a; b; c - 1 punkt ( maksymalnie 3 
punkty). W procesie rekrutacji osób niesamodzielnych, 60+ preferowani będą 
następujący uczestnicy projektu: 

a) osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym – 1 
punkt. 
 
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z 
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi – 1 punkt. 
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c) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla 
tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa 
w PO PŻ – 1 punkt. 

 

5.3. Skala IADL – wagi:1;2;3. Gdzie waga 3: 8 - 13 punktów w skali; waga 2: 14-19 
punktów w skali; waga 1: 20 -24 punktów w skali. 

 

5.4. Kryterium motywacja – punkty: 1;2;3;4;5;6;7;8;9 – zgodnie ze wskazaniem w 
pkt. 6 „Formularza zgłoszeniowego do projektu”. 

 

5.5. Kryterium zamieszkania w obszarze rewitalizacji – waga 1: 1 pkt.- zgodnie ze 
wskazaniem w pkt.4 „Formularza zgłoszeniowego do projektu”.          
 

6. Komisja rekrutacyjna  dokonuje oceny indywidualnej na zbiorczym formularzu oceny, 
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ocena końcowa stanowi 
sumę arytmetyczną. Minimalna ilość punktów - 2 pkt, maksymalna ilość punktów - 16 
pkt. 

7. W pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane są osoby z najwyższą liczbą 
punktów. Pozostałe osoby wpisywane są na listę rezerwową. 

8. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej nie ma odwołania. 

9. Biuro projektu do wszystkich zainteresowanych wyśle informację pisemną o wynikach 
rekrutacji.  

 
10. Zasady ponoszenia odpłatności za udzielone wsparcie określają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym ustawa o pomocy społecznej, uchwała rady 
Miasta Tychy,  a konkretyzowane są w stosownych decyzjach administracyjnych. 

11. Skierowanie do Klubu Seniora nie wymaga sporządzenia rodzinnego wywiadu 
środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. 

12. Uczestnictwo w Klubie Seniora uzależnione jest od zawarcia stosownej umowy (wg. 
Wzoru stanowiącego część dokumentacji DDPS „Wrzos”). 

13. Pobyt w mieszkaniu chronionym rotacyjnym uzależniony jest od zawarcia stosownej 
umowy z opiekunem faktycznym osoby kierowanej do mieszkania rotacyjnego (wg. 
Wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu mieszkania rotacyjnego). 

14. Od momentu podpisania stosownego oświadczenia na przystąpienie do projektu, 
zainteresowana osoba staje się uczestnikiem projektu, pod warunkiem późniejszego 
skorzystania z bezpośredniego wsparcia w ramach projektu. 


