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REGULAMIN 

 NABORU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„NIEZALEŻNE ŻYCIE - WYPRACOWANIE STANDARDU I PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU  

W ZAKRESIE USŁUG MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z CHOROBAMI 

NEUROLOGICZNYMI, W TYM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I CHOROBĄ PARKINSONA  

ORAZ OSÓB STARSZYCH” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin został opracowany w celu przedstawienia zasad naboru jednostek samorządu 

terytorialnego do udziału w projekcie „Niezależne życie - wypracowanie standardu  

i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób 

starszych” (zwanego dalej Projektem), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

2. Informacja dotycząca Projektu oraz Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu 

stanowią odpowiednio  Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorem naboru jest Lider Projektu tj. Regionalne Centrum Polityki Społecznej  

w Łodzi z siedzibą przy ul. Snycerskiej 8, 91-302 Łódź, zwany dalej RCPS. 

4. Partnerami przy naborze są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z siedzibą przy  

ul. Głogowskiej 25c,  45-315 Opole, zwany dalej ROPS oraz Towarzystwo Przyjaciół 

Niepełnosprawnych z siedziba w Łodzi, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3 91-746 Łódź, zwany dalej 

TPN. 

5. Informacje dotyczące naboru publikowane są na stronie internetowej Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi: www.rcpslodz.pl na stronie www.lodzkie.pl  oraz na stronie 

internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu www.rops-opole.pl   oraz na 

stronie www.umwo.opole.pl  

6. Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego - Samorządów Gminnych (gmina 

wiejska, miejsko-wiejska, miejska) (JST) i ich Jednostek Organizacyjnych z terenu województwa 

łódzkiego i województwa opolskiego. 

§ 2 

Cele i założenia naboru 

1. Celem naboru jest wyłonienie do udziału w Projekcie minimum 5 gminnych jednostek samorządu 

terytorialnego (dalej JST) w województwie łódzkim i województwie opolskim tzn.: 

a. 3 gminnych JST z terenu województwa łódzkiego;  

b. 2 gminnych JST z terenu województwa opolskiego;  

które pilotażowo wdrożą na swoim terenie wypracowany model mieszkania wspomaganego.  

http://www.rcpslodz.pl/
http://www.lodzkie.pl/
http://www.rops-opole.pl/
http://www.umwo.opole.pl/
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§ 3 

Czas trwania naboru 

 

1. Nabór wniosków trwa od 13.08.2018 r. do dnia  31.08.2018 r.  

2. Organizator naboru, może przedłużyć termin składania formularzy, w szczególności w celu 

zabezpieczenia udziału właściwej liczby JST w Projekcie (minimum 5). 

 

§ 4 

Procedura naboru 

 

1. Przystąpienie do naboru oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie JST do udziału w Projekcie odbywa się poprzez przesłanie do organizatora naboru 

RCPS lub partnera naboru ROPS formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3a (dla 

województwa łódzkiego) i Załącznik 3b (dla województwa opolskiego) do niniejszego 

Regulaminu (dalej zwany formularzem). 

3. Formularz należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opieczętowanej kopercie z dopiskiem  

Nabór gmin z terenu województwa łódzkiego i województwa opolskiego do udziału  

w projekcie „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu  

w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi,  

w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” 

 

Dla gmin z terenu województwa łódzkiego: 

w kancelarii RCPS przy ul. Snycerskiej 8, 91-302 Łódź, parter, pok. 15, czynnej w dni powszednie 

w godzinach od 8.00–16.00 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na w/w adres. Za datę 

wpływu formularza uznawana jest data jego wpływu do kancelarii RCPS. 

Dla gmin z terenu województwa opolskiego:  

w kancelarii ROPS przy ul. Głogowskiej 25c, 45-315 Opole, pok. 15, czynnej w dni powszednie 

w godzinach od 7.30 – 15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na w/w adres. Za datę 

wpływu formularza uznawana jest data jego wpływu do kancelarii ROPS. 

 

4. Złożenie formularza w ramach naboru nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do współpracy 

w ramach Projektu. 

 

§ 5 

Procedura oceny formularzy 

 

1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, gmina zostanie zakwalifikowana do udziału, 

jeżeli spełni określone kryteria dostępu, wskaźniki i kryteria dodatkowe. 

2. Formularze oceniane są przez Komisję ds. Oceny  (zwaną dalej Komisją). 
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3. Komisja powoływana jest przez Lidera. W jej skład wchodzą: 

a) Przewodniczący – Dyrektor RCPS lub osoba wyznaczona; 

b) Sekretarz – Doradca ds. wyboru i współpracy z 5 gminami; 

c) Członkowie – pracownicy RCPS, przedstawiciele Partnerów tj. ROPS Opole, TPN z siedzibą 

w Łodzi. 

4. Komisja działać będzie osobno dla województwa łódzkiego (przedstawiciele Lidera oraz Partnera  

TPN z siedzibą w Łodzi) i osobno dla województwa opolskiego (przedstawiciele Lidera oraz 

Partnera ROPS Opole) tworząc dwie podkomisje, przy czym oceny dostępu, jak i dodatkowej, 

dokonują niezależnie dwaj członkowie każdej podkomisji: przedstawiciel Lidera oraz Partnera. 

5. Celem prac Komisji jest ocena formalna (dostępu) i merytoryczna (dodatkowa), złożonych 

formularzy i wyłonienie JST do udziału w Projekcie. 

6. Oceniając formularze Komisja posługuje się kartami oceny stanowiącymi odpowiednio:  

 Załącznik nr 4a lub Załącznik nr 4b (4a - Karta Oceny Formalnej/Dostępu dla woj. łódzkiego i 

4b - Karta Oceny Formalnej/Dostępu dla woj. opolskiego)  

 Załącznik nr 5a i nr 5b (5a - Karta Oceny Dodatkowej dla woj. łódzkiego i 5b - Karta Oceny 

dodatkowej dla woj. opolskiego),  

będącymi załącznikami do niniejszego Regulaminu. 

7. W trakcie oceny dostępu następujące uchybienia formalne będą podlegały uzupełnieniu: 

a) puste pola formularza dotyczące danych teleadresowych, 

b) oczywiste omyłki językowe, 

c) brak podpisu osoby upoważnionej, 

d) złożenie na wzorze niezgodnym z Załącznikiem nr 3a (dla woj. Łódzkiego) lub  

Załącznikiem nr 3b (dla woj. Opolskiego) do niniejszego Regulaminu, 

8. W trakcie oceny dostępu  oceniane będą następujące kwestie, nie podlegające uzupełnieniu: 

 posiadanie lokalu, który mógłby być zaadaptowany na mieszkania wspomagane, 

 złożenie deklaracji zapewnienia trwałości w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego 

dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona i osób starszych, 

przez co najmniej 3 lata od zakończenia pilotażu zgodnie z wypracowanym standardem, 

 przedstawienie  opisu społeczno-gospodarczego gminy oraz potrzeb (zgodnie z Formularzem 

nr 3a i Formularzem nr 3b) 

 jeden z poniższych wskaźników (wskaźniki muszą być zgodne z danymi źródłowymi 

wskazanymi w przypisach do Załączników nr: 3a, 3b, 4a, 4b) : 

a) wskaźnik udziału ludności w wieku 65 lat i więcej w ogóle ludności gminy - wg stanu 

na koniec 2016 r., wynosi bądź przekracza 16%; 

b) wskaźnik udziału ludności w wieku 65 lat i więcej w ogóle ludności gminy - wg 

prognozy do 2020 r., wynosi bądź przekracza 20%;  

9. Formularz, który został złożony przez nieuprawniony podmiot jest odrzucany. 

10. Ocena dostępu odbywać się będzie zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia. 

11. Po dokonaniu oceny dostępu sekretarz sporządza listę formularzy, które:  
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 zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i zostaną skierowane do oceny 

dodatkowej,  

 zostały skierowane do uzupełnienia,  

 zostały odrzucone. 

12. Ocena dodatkowa dokonywana jest zgodnie z następującymi kryteriami dodatkowymi, które 

są punktowane tj.: 

a. Dla gminy z terenu województwa łódzkiego (maksymalna liczba punktów 9 pkt) 

 Zapewnienie przez gminę trwałości w zakresie usług MW dla osób z chorobami 

neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz dla osób starszych przez 

co najmniej 3 lata od zakończenia pilotażu zgodnie z wypracowanym standardem  

- 4 pkt (na ocenę 4 pkt składają się następujące oceny składowe):  

o Wskazanie działających na terenie gminy organizacji i instytucji mogących  
po przeszkoleniu przejąć opiekę nad mieszkańcami MW:  
wskazano - 1 pkt, nie wskazano - 0 pkt  

o Spójność opisu zachowania trwałości w zakresie usług MW z opisanymi 
potrzebami gminy:  
wysoki stopień spójności- 2 pkt, średni stopień spójności – 1 pkt, niski stopień 
spójności- 0 pkt. 

o Czy środki finansowe i zasoby gminy gwarantują  utrzymanie MW po zakończeniu 

pilotażu:  

gwarantują – 1 pkt, nie gwarantują  - 0 pkt 

 Adekwatność opisu społeczno-gospodarczego gminy do celów projektu - 4 pkt 

(na ocenę 4 pkt składają się następujące oceny składowe):  

o Wskazanie potrzeb i opis sytuacji osób z chorobami neurologicznymi w tym z 
chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz dla osób starszych z terenu gminy: 
wskazano i opisano - 2 pkt, nie wskazano i nie opisano - 0 pkt,  

o Wskazanie i opis zasobów lokalowych na terenie gminy adekwatnych do celów 

projektu: wskazano i opisano – 2 pkt, nie wskazano i nie opisano - 0 pkt. 

 wskaźnik liczby os. w wieku poprodukcyjnym, korzystających z usług opiekuńczych (lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy); Wskaźnik 

ustalony jest na 1000 ludności w wieku poprodukcyjnym w gminach. Gmina zostanie 

zakwalifikowana jeżeli wskaźnik wynosi lub przekracza 10,0; (wskaźnik musi być zgodny z 

danymi źródłowymi wskazanymi w przypisach do Załączników nr: 3a, 5a) – 1 pkt 

 

b. Dla gminy z terenu województwa opolskiego (maksymalna liczba punktów 10 pkt): 

 Zapewnienie przez gminę trwałości w zakresie usług MW dla osób z chorobami 

neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz dla osób starszych przez 

co najmniej 3 lata od zakończenia pilotażu - 4 pkt (na ocenę 4 pkt składają się 

następujące oceny składowe):  

o Wskazanie działających na terenie gminy organizacji i instytucji mogących po 
przeszkoleniu przejąć opiekę nad mieszkańcami MW:  
wskazano - 1 pkt, nie wskazano - 0 pkt  
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o Spójność opisu zachowania trwałości w zakresie usług MW z opisanymi 
potrzebami gminy:  
wysoki stopień spójności- 2 pkt, średni stopień spójności – 1 pkt, niski stopień 
spójności- 0 pkt. 

o Czy środki finansowe i zasoby gminy gwarantują  utrzymanie MW po zakończeniu 

pilotażu:  

gwarantują – 1 pkt, nie gwarantują  - 0 pkt 

 Adekwatność opisu społeczno-gospodarczego gminy do celów projektu - 4 pkt 

(na ocenę 4 pkt składają się następujące oceny składowe):  

o Wskazanie potrzeb i opis sytuacji osób z chorobami neurologicznymi w tym z 
chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz dla osób starszych z terenu gminy: 
wskazano i opisano – 2 pkt, nie wskazano i nie opisano - 0 pkt, 

o Wskazanie i opis zasobów lokalowych na terenie gminy adekwatnych do celów 

wskazano i opisano – 2 pkt, nie wskazano i nie opisano - 0 pkt. 

 wskaźnik liczby osób w wieku poprodukcyjnym, korzystających z usług opiekuńczych 

(lub specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy). Wskaźnik 

ustalony jest na 1000 ludności w wieku poprodukcyjnym w gminach. Gmina zostanie 

zakwalifikowana jeżeli wskaźnik wynosi lub przekracza 10,0;   

(wskaźnik musi być zgodny z danymi źródłowymi wskazanymi w przypisach do 

Załączników nr: 3b, 5b) - 1 pkt  

 wskaźnik liczby miejsc opieki1 i wsparcia o charakterze środowiskowym na 1000 os. w 

wieku 60 lat i więcej (uwzględnia się wskaźnik wyższy niż 30,0). Wskaźnik pokazuje 

potencjał organizacyjny i kadrowy gminy, umożliwiający właściwą realizację projektu; 

(wskaźnik musi być zgodny z danymi źródłowymi wskazanymi w przypisach do 

Załączników nr: 3b, 5b) – 1 pkt 

13. Po dokonaniu oceny dodatkowej sekretarz sporządza listę formularzy, które: 

 pozytywnie oceniono pod względem merytorycznym i zakwalifikowano na listę podstawową,  

 pozytywnie oceniono pod względem merytorycznym i zakwalifikowano na listę rezerwową,   

 negatywnie oceniono pod względem merytorycznym i nie zakwalifikowano do udziału 

w Projekcie. 

14. O zakwalifikowaniu na listy podstawową i rezerwową decydować będzie liczba punktów 

uzyskanych w trakcie oceny dostępu i oceny dodatkowej.  

15. W przypadku takiej samej liczby punktów Komisja podejmuje rozstrzygnięcie większością 

głosów obecnych członków Komisji. W razie równej liczby członków decydujący głos należy 

do przewodniczącego Komisji.  

16. Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona na stronie internetowej RCPS w Łodzi 

(dla województwa łódzkiego) i na stronie internetowej ROPS w Opolu (dla województwa 

opolskiego). 

 

                                                 

1
 miejsca w dziennych domach pomocy (DDP), środowiskowych domach samopomocy (ŚDS), mieszkaniach chronionych  
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator naboru zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania lub 

odwołania naboru.  

2. Organizator, względem JST, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie mając na 

uwadze specyfikę Projektu, może podjąć decyzję o braku zakwalifikowania do udziału. 

3. W kwestiach spornych decyduje Organizator naboru, którego decyzje są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Informacja dotycząca Projektu. 

2. Załącznik nr 2: Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu. 

3. Załącznik nr 3: Dwa Formularze zgłoszeniowe:  

3a dla gminy z województwa łódzkiego   

3b dla gminy z województwa opolskiego. 

4. Załącznik nr 4: Karta oceny dostępu:  

4a dla gminy z województwa łódzkiego   

4b dla gminy z województwa opolskiego. 

5. Załącznik nr 5: Dwie Karty oceny dodatkowej:  

5a dla gminy z województwa łódzkiego   

5b dla gminy z województwa opolskiego. 


