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       Inowrocław, dnia 4 stycznia 2018 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 

nr RPKP.09.03.02-04-0026/17 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu pt.: „Dzienny Dom 

Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” realizowanego w ramach Osi 

priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój uslug zdrowotnych i 

społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej 

„Projektem”. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w.św. Królowej Jadwigi w 

Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 20, będącą Liderem Projektu, w partnerstwie 

z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 

Bydgoszcz oraz Miastem Inowrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław. 

4. Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2019-09-30. 

5. Projekt „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, 

realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr UM_SE.433.1.138.2017 

zawartej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w dniu 26 września 2017 r. 

6. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Lidera: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej 

Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, nr tel. 52 352 22 20, e-mail:ddp.jadwiga@gmail.com 

 

§ 2 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

opiekuńczych świadczonych w społecznościach lokalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  zamieszkujących na terenie miasta Inowrocławia oraz objęcie 

wsparciem otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

2. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o regulamin organizacyjny, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka 

wsparcia dziennego. Dom Dziennego Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w 
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Inowrocławiu spełni standardy w zakresie ochrony p. poż. oraz standardy określone w § 3 ww. 

rozporządzenia. 

3. Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej świadczone będą w formie oferty 

Dziennego Domu Pobytu (DDP) i przeznaczone są dla osób niesamodzielnych tzn. osób, które 

ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w 

związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego. 

4. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności 

wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestnikom projektu oraz stopień ich 

fizycznej i psychicznej sprawności. 

5. W ramach Projektu uczestnikom zapewnione zostaną następujące usługi: 

 zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego 

pobytu, 

 usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, 

 prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo, w tym rehabilitacyjnych w zakresie 

nieobjętym przepisami ust. z dnia 27 sierpnia 2004, 

 zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, 

 dostęp do książek i środków przekazu, imprez kulturalnych (organizowanych w DDP i 

w ramach wyjść), rekreacyjnych i towarzyskich, 

 pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych oraz spraw życia codziennego, 

 pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, 

 udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i sąsiedzkich, 

 zapewnienie posiłków w siedzibie DDP (śniadanie, obiad, podwieczorek) 

6. Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zapewni  

8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) 

w godzinach 8.00-16.00. 

7. Ramowy porządek dziennego pobytu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  

 

1. Rekrutacja Uczestników do projektu będzie prowadzona w pięciu turach w sposób ciągły w 

czasie trwania realizacji projektu: 

- pierwsza tura: styczeń 2018 r.,  

- druga: maj 2018 r.,  

- trzecia: wrzesień 2018 r.,  

- czwarta: luty 2018 r.,  

- piąta: czerwiec 2019 r.  
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Podczas każdej tury rekrutacji zrekrutowanych zostanie 10 osób niesamodzielnych do Domu 

Dziennego Pobytu oraz 3 opiekunów faktycznych tych osób na okres 4 miesięcy. W przypadku 

zwolnienia się miejsc w Domu Dziennego Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w 

Inowrocławiu, przewiduje się nabór uzupełniający.  

2. Grupę docelową projektu stanowi 65 osób w tym:  

a) 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

b) 15 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych 

społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze tzw. opiekunowie faktyczni. 

3. Zgodnie z założeniami projektu wśród: 

A.  50 osób niesamodzielnych będzie: 

 36 kobiet, 

 9 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

 19 osób niesamodzielnych doświadczających wielokrotnego wykluczenia, 

 6 osób niesamodzielnych korzystających z PO PŻ, 

 20 osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), zgodnie z 

Ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, 

B. 15 opiekunów faktycznych będzie: 

 12  kobiet 

C. Przynajmniej 30% będą stanowiły osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego z powodu z powodu więcej niż jednej z przesłanek, w tym obligatoryjnie 

osoby lub osoby pochodzące z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych 

w art. 7 ww. ustawy, w tym osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z 

27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

4. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające następujące warunki udziału (kryteria 

dostępu): 

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby niesamodzielne 

zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego miasto Inowrocław (weryfikacja na 

podstawie oświadczenia). 

Osoby niesamodzielne, to osoby, które na skutek stanu zdrowia, choroby, wieku lub 

niepełnosprawności nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego takich jak, np. ubieranie, jedzenie, toaleta, 

przygotowanie posiłków itp. 
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b) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem – opiekunowie faktyczni osób 

niesamodzielnych  zamieszkujący/pracujący/uczący się na terenie województwa 

kujawsko- pomorskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia). 

Opiekunowie faktyczni, to osoby pełnoletnie opiekujące się osobami niesamodzielnymi, 

niebędące opiekunami zawodowymi i niepobierające wynagrodzenia z tytułu opieki nad 

osobą niesamodzielną, najczęściej będące członkami rodziny.  

5. Kryteria rekrutacji (kryteria premiujące) dla: 

A. Osób niesamodzielnych: 

a) doznających wielokrotnego wykluczenia społecznego – (premia + 1 pkt. za kategorię 

wykluczenia wg. Ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej) - weryfikacja na 

podstawie oświadczenia, 

b)  z lekkim (premia + 1 pkt.), umiarkowanym (premia + 3 pkt.) lub znacznym (premia  

+ 6 pkt.) stopniem niepełnosprawności - weryfikacja na podstawie kserokopii 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), 

c) z niepełnosprawnością sprzężoną (premia + 1 pkt.) oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną (premia + 1 pkt.) i 

osoby z całościowymi zaburzeniami psychicznymi (premia + 1 pkt.) - weryfikacja na 

podstawie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

d) korzystających z POPŻ (premia + 5 pkt.) – weryfikacja na podstawie oświadczenia, 

e) których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) zgodnie  z ust. o pomocy społecznej 

z dnia 12.03.2004 r. (premia + 35 pkt.) - weryfikacja na podstawie oświadczenia 

uczestnika projektu o osiąganych dochodach lub PIT). 

B. Opiekunów faktycznych: 

a) przedstawienie pisemnego uzasadnienia potrzeby wsparcia na podstawie 

wypełnionego kwestionariusza ankiety (możliwość uzyskania od 0 do 15 pkt.). 

6. Do korzystania z usług DDP uprawnia pozytywne przejście procesu rekrutacji i 

zakwalifikowanie do udziału w projekcie tzn. uzyskanie najwyższej liczby punktów za spełnienie 

kryteriów udziału i umieszczenie na liście uczestników w kolejności wg. przyznanej punktacji. 

7. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z 

powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej narastająco wg. liczby 

uzyskanych punktów za spełnienie kryteriów udziału. 

8. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej 

lub zgłoszonej przez te osoby nieobecności powyżej 20 dni roboczych. 

9. Osoby niesamodzielne dokonają zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez: 

a) wypełnienie i złożenie w wersji papierowej kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej tj. 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

b) wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3 do mniejszego Regulaminu), 

c) wypełnienie zakresu danych osobowych uczestnika projektu (załącznik nr 4 do mniejszego 

Regulaminu), 
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d) złożenie wymaganych załączników (jeśli dotyczy) tj. kserokopia orzeczenia o stopniu 

niepełnoprawności, oświadczenie o osiąganych dochodach lub PIT. 

10. Opiekunowie faktyczni dokonują zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez: 

a) wypełnienie i złożenie w wersji papierowej kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej  

tj. formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2.1 do niniejszego Regulaminu) 

b) wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu), 

c) wypełnienie zakresu danych osobowych uczestnika projektu (załącznik nr 4 do 

mniejszego Regulaminu), 

d) wypełnienie kwestionariusza ankiety. 

11. Zgłoszenie kandydatów do projektu można składać osobiście w godzinach pracy biura projektu 

oraz biur partnerów, wysłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu oraz partnerów, 

przesłać skan mailowy do biura projektu oraz partnerów lub telefonicznie. 

12. Informacja o warunkach udziału w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: 

a) na stronie internetowej Lidera: www.krolowajadwiga.pl 

b) na stronie internetowej Partnerów: www.pte.bydgoszcz.pl/zakładka projekty oraz 

www.mopsinowroclaw.samorzady.pl 

c) w biurze Projektu tj. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska 

Polskiego 20, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godz.  

16:30- 17:30, sobota 9:00-10:00, a w czasie kolędy od poniedziałku do piątku w godz. 

9:00- 10:00, e-mail: ddp.jadwiga@gmail.com, tel. 52 352 22 20 oraz dodatkowo w 

siedzibie Partnerów: 

 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, ul. Poznańska  

43-45, pokój nr 6, ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,  

tel. 780 117 889, e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,  ul. Św. Ducha 90, pokój 29, 

ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,  

e-mail: efs.@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64. 

13. Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację, decyzję o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług 

opiekuńczych, potwierdzać będą każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i 

życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej 

osoby.  

14. Rekrutacja będzie się odbywała za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych:  

 bezpośrednio poprzez współpracę z partnerem Miastem Inowrocław – Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej i pracownikami socjalnymi 7 rejonów opiekuńczych 

oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, 

 plakaty umieszczane w miejscach użyteczności publicznej, 

 informacja poprzez ogłoszenia parafialne podczas niedzielnych nabożeństw, 

 informacja podczas składanych wizyt duszpasterskich, 

 informacja za pośrednictwem lokalnych organizacji pozarządowych, 
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 ogłoszenia prasowe w lokalnej prasie, 

 organizacja spotkań informacyjnych na terenie Inowrocławia, 

 informacje za pośrednictwem popularnych w Inowrocławiu stron internetowych. 

15. Komisja rekrutacyjna decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmie na podstawie: 

 informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym oraz załączników, 

 spełnienia kryteriów wymienionych w §3, pkt. 4 niniejszego Regulaminu, 

 weryfikacji predyspozycji psychospołecznych do DPP. 

16. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w projekcie 

zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnieniu 

dokumentów w sposób kompletny i czytelny. 

17. Z osobami które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisana zostanie umowa 

uczestnictwa. 

18. Rozpoczęcie udziału w  projekcie wymaga podpisania następujących dokumentów:  

 umowy uczestnictwa w projekcie,  

 oświadczenia uczestnika projektu, 

 zakresu danych osobowych uczestnika powierzonych do przetwarzania. Brak zgody 

uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w projekcie i 

korzystanie ze wsparcia w ramach DDP. 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Usługi opiekuńcze realizowane dla uczestników w ramach projektu są  bezpłatne. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

b) uczestniczenia w zajęciach wynikających z Projektu, 

c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności, 

d) poszanowania godności osobistej innych uczestników projektu, 

e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy monitoringowych. 

3. Organizator wymaga od uczestników Projektu punktualności, obecności, aktywnego 

uczestnictwa w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego 

zachowania zgodnie z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w Domu Dziennego Pobytu 

przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 20 dni roboczych powoduje wykreślenie z listy 

uczestników projektu.  

5. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się m.in. wyjazd na turnus rehabilitacyjny 

finansowany ze środków publicznych, chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim i 

hospitalizację. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o planowanej nieobecności w terminie do  

2 dni poprzedzających nieobecność. 
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7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie istnieje możliwość zastąpienia 

uczestnika pod warunkiem, że nowemu uczestnikowi będzie udzielone wsparcie przez 

minimum 1 miesiąc. 

8. Uczestnik/Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do udziału w badaniach ankietowych, 

wywiadach przeprowadzanych przez kierownika projektu oraz przez psychologa (w okresie 4 

tygodni od zakończenia udziału w projekcie). 

9. Każdy uczestnik ma prawo do: 

 udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

 zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio kierownikowi Dziennego 

Domu Pobytu, 

 oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego 

wsparcia, 

 otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zajęć i warsztatów, 

 poszanowania godności osobistej, prywatności oraz podmiotowego traktowania, 

 korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez DDP i określonych w Karcie 

Indywidualnego Pobytu dla każdego uczestnika, 

 korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania, 

 zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących, 

 współdecydowania o sprawach, które go dotyczą, 

 poszanowania praktyk religijnych i przekonań, 

 uzyskania niezbędnej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb realizowanych w 

DDP. 

10. Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych 

osobowych. 

 

§ 5 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik 

zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby Dziennego Domu Pobytu przy Parafii p.w.św. 

Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później 

niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć Projektu w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.  
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§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje kierownik 

Dziennego Domu Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, od jego decyzji 

nie przysługuje odwołanie. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do kierownika DDP przy Parafii 

p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2018 r. 

5. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z 

niniejszym Regulaminem. 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Ramowy porządek dnia – załącznik nr 1 

2. Formularz zgłoszeniowy - osoba niesamodzielna– załącznik nr 2 

3. Formularz zgłoszeniowy - opiekun faktyczny – załącznik nr 2.1 

4. Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 3 

5. Zakres danych osobowych uczestnika projektu – załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1 

Ramowy porządek dnia* 

 

08.00-09.00 przejazd busa, zbieranie uczestników, przyjazd do DDP, czytanie prasy 

09:00-09:30 śniadanie 

09:30-11:00 ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację, fizjoterapia 

11:00-13:00 praca w grupach zgodnie z ustalonym wcześniej 5 dniowym planem 

warsztatów terapii zajęciowej: arteterapia, filmoterapia, biblioterapia, zajęcia 

rękodzielnicze,  

13:00-13:30 obiad 

13:30-14:00 odpoczynek po obiedzie: relaksacja, muzykoterapia, aromaterapia 

14:00-15:00 spacer dla chętnych, zajęcia ogólno-kulturalne wpływające na rozwój wyobraźni i 

poprawę samopoczucia, gry planszowe/ krzyżówki, łamigłówki 

15:00-15:30 podwieczorek 

15:30- 16:00 gry planszowe/ krzyżówki, łamigłówki/ćwiczenia rozwijające pamięć i 

koncentrację/układanie puzzli/zajęcia pozytywnego myślenia i inne 

16:00-17:00 rozwożenie uczestników do domu 

* Porządek dnia może ulec zmianie w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć, w tym warsztatów i 

poradnictwa 
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Słownik pojęć 

 

 
Wykaz pojęć 

 

PO PŻ Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 

osoby korzystające z PO PŻ 
(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) 

osoby, otrzymujące pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłku, które 
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie 
odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać 
będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 
poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości 
odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Art. 7. 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu 
m.in: 
1) ubóstwa; 
2) bezdomności; 
3) niepełnosprawności; 
4) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

lekki stopień 
niepełnosprawności 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej 
sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności 
do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o 
podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i 
fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się 
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze lub środki techniczne. 

znaczny stopień 
niepełnosprawności 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w 
warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, 
stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z 
naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy 
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo 
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 

niepełnosprawność 
sprzężona 

O niepełnosprawności sprzężonej mowa jest wówczas, gdy jest ona złożona, 
podwójna lub wieloraka, bądź też towarzyszy jej dodatkowe kalectwo. 
Upośledzenie sprzężone występuje u osoby u której stwierdza się dwie lub 
więcej niepełnosprawności, powodowane jednym lub kilkoma czynnikami 
endo lub egzogennymi w różnych okresach życia, co dotyczy także okresu 
prenatalnego. 
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osoba z zaburzeniami 
psychicznymi 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby: 
a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 
b) upośledzonej umysłowo, 
c) wykazującej 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 

dochód na członka w 
rodzinie poniżej progu 

ustaw. - dochód nie 
przekracza 150% 

właściwego kryt. dochod. 
(na os. samotnie 

gospodarującą lub na os. w 
rodzinie) zg. z ust. o pomocy 

społ. z dnia 12.03.2004 r. 

1. Dochód nie przekracza 951,00 zł (150% właściwego kryterium 
dochodowego) – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
której dochód nie przekracza kwoty 634,00 złotych (kryterium 
dochodowe osoby samotnie gospodarującej), 

2. Dochód nie przekracza 771,00 zł (150% właściwego kryterium 
dochodowego) w przypadku osób w rodzinie, w której dochód na 
osobę nie przekracza kwoty 514,00zł (kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie” 

 
– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt 2–15 oraz innych okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy społecznej.  

doświadczanie 
wielokrotnego wykluczenia 

To osoby doświadczające wykluczenia z powodu więcej niż jednej z 
przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 

Osoby lub rodziny 
zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

Zgodnie z Wytycznymi 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 są to: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 
do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną 
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym;  
c)  osoby  przebywające  w  pieczy  zastępczej  lub  opuszczające  pieczę  
zastępczą  oraz rodziny  przeżywające  trudności  w  pełnieniu  funkcji  
opiekuńczo-wychowawczych, których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej;  
d) osoby  nieletnie,  wobec  których  zastosowano  środki  zapobiegania  i  
zwalczania demoralizacji  i  przestępczości  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  26  
października   1982   r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 
r. poz. 382);  
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);  
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f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  
oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 
2011 r. Nr 231, poz. 1375);  
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej je 
den z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;  
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);  
i) osoby niesamodzielne;  
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w 
rozumieniu Wytycznych Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  zakresie  
monitorowania  postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020;  
k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  
l) osoby korzystające z PO PŻ. 

Osoba niesamodzielna Osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego. Czynności dnia codziennego: kąpanie się, ubieranie się i 
rozbieranie, korzystanie z toalety, wstawanie z łóżka i przemieszczanie się 
na fotel, samodzielne jedzenie, kontrolowanie wydalania moczu i stolca. 
 
Definicja z projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym:  
Oznacza to osobę, w stosunku do której wydano orzeczenie o 
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem na 
stopień niesamodzielności, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych  (Dz.U.  z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm. 

Osoba starsza Osoba która ukończyła 60 rok życia 

 

 

 

 

 


