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                                                                                                                                        Załącznik  
                                          do zarządzenia nr 39./2020 

          Dyrektora MOPR w Szczecinie  
                                                                                                                                        z dnia 04.09.2020 r.  

 
REGULAMIN REKRUTACJI 

 
dla osób wymagających wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych w mieszkaniach 
wspomaganych – wspieranych na terenie miasta Szczecin, w ramach projektu „Cztery kąty na trzeci wiek” 

 
Niniejszy dokument określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Cztery kąty na trzeci wiek”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 
§ 1 

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 
 
 

1. Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców 
Szczecina w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, zlokalizowanych na terenie 
Szczecina w okresie od dn. 01.10.2019 r.-do dn. 31.12.2023 r. (okres realizacji projektu). 

2. Zakres usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych – wspieranych będzie dostosowany do 
indywidualnych potrzeb mieszkańców i będzie realizowany całodobowo. Usługi wspierające  
w mieszkaniach będą obejmować m.in. podtrzymania lub powstrzymania regresu maksymalnego 
osiągalnego dla mieszkańca poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, 
utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc  
w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowania czasu wolnego, itp. 

3. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zwany dalej MOPR. 
4. Projekt jest realizowany na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin  

a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, nr projektu RPZP.07.06.00-32-K009/19.  
5. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 

Szczecin (zwanego dalej MOPR w Szczecinie), tel. (91) 48-57-548 ; (91) 48-57-604, e-mail: 
sekretariat@mopr.szczecin.pl. 

6. Udział osób w projekcie, zwanych dalej uczestnikami projektu jest dobrowolny. 
7. Informacje o projekcie pn. „cztery kąty na trzeci wiek” i naborze uczestników do projektu oraz niniejszy 

Regulamin są dostępne na stronie internetowej MOPR w Szczecinie – www. mopr.szczecin.pl   
 

§ 2 
ODBIORCY PROJEKTU ORAZ OFEROWANE WSPARCIE 

 
1. Wsparcie w projekcie otrzyma 13 mieszkańców Szczecina, w tym 7 kobiet i 6 mężczyzn, 

zakwalifikowanych do zamieszkania w 2 mieszkaniach wspomaganych - wspieranych. Pomoc w tej 
formie będzie dedykowane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione mimo 
wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości . 

2. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby w wieku poprodukcyjnym, zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania oraz wymagają wsparcia, w tym usług opiekuńczych.  

3. Celem wsparcia jest umożliwienie poszczególnym osobom dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania 
w życiu codziennym, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych  
i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie  
w formie usług wspierających będą niwelowane bariery życia codziennego, przyczyniając się do 
zachowania określonego standardu ich życia (mimo postępującego procesu starzenia i stopnia 
niepełnosprawności). Świadczenie usług będzie realizowane w sposób zorganizowany adekwatnie do 
rozpoznanych potrzeb uczestników projektu i będzie zakładać partycypację osoby (uczestnika 
projektu) w wykonywaniu poszczególnych czynności wchodzących w zakres usług. 
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§ 3 
OFEROWANIE WSPARCIE 

 
1. Mieszkanie wspomagane w formie mieszkania wspieranego stanowi alternatywę dla pobytu  

w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego 
(w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom 
niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami, wymagającym wsparcia w formie usług 
opiekuńczych.  

2. Usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniach wspomaganych – wspieranych obejmują pomoc  
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 
oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

3. W mieszkaniach usługi wykonywane są przez opiekunki/opiekunów oraz pielęgniarki/pielęgniarzy, 
uwzględniając m.in. potrzeby mieszkańców.   

4. Do podstawowych zadań mieszkań wspomaganych – wspieranych należy: 
 zapewnienie uczestnikom projektu warunków mieszkaniowych dostosowanych do ich potrzeb  

i możliwości, 
 zapewnienie opieki, której celem jest otoczenie osób całodobową opieką, w tym czuwanie nad 

ich bezpieczeństwem i zdrowiem, motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, 
monitorowanie procesu leczenia, reagowanie i interweniowanie w sytuacjach nagłych, 

5. Wyposażenie mieszkań wspomaganych - wspieranych uwzględnia podstawowe potrzeby i możliwości 
osób skierowanych, w tym osób niepełnosprawnych. Mieszkania wspomagane - wspierane oprócz 
pomieszczeń sypialnych posiadają pomieszczenia wspólne, tj. pokój dzienny z aneksem kuchennym, 
łazienkę, toaletę, przedpokój. Mieszkania są pozbawione barier architektonicznych.  

6. Bieżące funkcjonowanie mieszkania wspomaganego - wspieranego monitoruje opiekun mieszkania 
zgodnie z powierzonymi zadaniami.  

7. Pobyt w mieszkaniu  chronionym przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po dokonaniu 
weryfikacji sytuacji wnioskodawcy w drodze wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego MOPR w Szczecinie na potrzeby rekrutacji do projektu. 

8. Przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu, jak i pozbawienie prawa pobytu następuje w drodze decyzji 
administracyjnej.  

 
§ 4 

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI 
 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans oraz 
równego dostępu do projektu kobiet, mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników 
projektu. 

2. Informacje o naborze do projektu są publikowane na stronie internetowej MOPR w Szczecinie - 
www.mopr.szczecin.pl  oraz wywieszone w komórkach organizacyjnych MOPR w Szczecinie. 

3. Za przebieg rekrutacji odpowiedzialni są: 
a) Pracownicy socjalni (kwestie formalne i merytoryczne), 
b) Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  

w Szczecinie (nadzór merytoryczny). 
4. O udział w projekcie, tj. zamieszkanie w mieszkaniu wspomaganym - wspieranym ubiegać się może 

osoba spełniająca poniższe kryteria: 
1) Kryteria formalne: 

a) osoba zamieszkująca na terenie Szczecina, 
b) osoba zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoba  

z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna. 
2) Kryteria merytoryczne: 

a) osoba w wieku poprodukcyjnym, 
b) sytuacja zdrowotna, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, 
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c) sytuacja życiowa uzasadniająca udział w Projekcie – w szczególności osoba 
wymagająca wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych, 
która nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku bez wsparcia innych osób. 

5. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zobowiązane będą do podpisania oraz 
przedłożenia następujących dokumentów: 

a) formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie, 
b) ankiety osobowej uczestnika projektu, 
c) oświadczeń uczestnika projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych i wizerunku, 
d) deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
e) innych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie. 

6. Osoby niezakwalifikowane do projektu a spełniające wymogi formalne i merytoryczne, zostaną 
wpisane na listę rezerwową.  

 
 
 
 
 

           Dyrektor 
                 Marta Giezek 
 


