
INFORMACJA

Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Białej  Rawskiej  realizuje  w

terminie  od 1 lipca 2020 r.  do  30 czerwca 2023 r.  projekt  pn.:  „CUŚ DOBREGO!”,

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-

2020.

 OFERTA

Do udziału  w projekcie  pn.:  „CUŚ DOBREGO!” zapraszamy mieszkanki  i  mieszkańców

gminy  Biała  Rawska,  którzy  ze  względu  na  podeszły  wiek,  stan  zdrowia  lub

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego

wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów prawnych.

Celem  głównym projektu  jest  zwiększenie  dostępu  do  wysokiej  jakości  usług

społecznych  i  zdrowotnych  poprzez  utworzenie  i  prowadzenie  na  terenie  powiatu

rawskiego w okresie  od 01.07.2020 r.  do 30.06.2023 r.  105 miejsc  świadczenia  usług

społecznych dla 223 osób. 

W ramach tego projektu dla mieszkańców powiatu rawskiego zaplanowano ponadto

realizację usług:

 Dom Dziennego Pobytu – zadanie to będzie realizowane przez Fundację „Obudźmy

Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej

 wypożyczalnia  sprzętu  rehabilitacyjnego –  zadanie  to  będzie  realizowane  przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5
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 opieka  długoterminowa  oraz  teleopieka  –  zadanie  to  będzie  realizowane  przez

SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

 Klub Seniora – zadanie to będzie realizowane przez Gminę Rawa Mazowiecka

 wsparcie  rodzin  zastępczych –  zadanie  to  realizowane  będzie  przez  Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

 wsparcie  asystenta  rodziny  – zadanie  to  realizowane  będzie  przez  Gminę  Biała

Rawska

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

I) Kryteria formalne warunkujące udział w projekcie:

1) Status osoby niesamodzielnej,

2) Miejsce zamieszkania:

• w zakresie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – na terenie powiatu 

rawskiego,

• w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – na terenie 

Gminy Regnów,

• w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – na terenie 

Gminy Rawa Mazowiecka,

• w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych - na terenie Gminy Biała Rawska,

• w zakresie utworzenia nowych miejsc i prowadzenia Domu Dziennego Pobytu w 

Przewodowicach – na terenie powiatu rawskiego,
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• w zakresie świadczenia usług asystenta rodziny – na terenie Gminy Biała Rawska,

w zakresie utworzenia nowych miejsc, poszerzenia oferty dla istniejących miejsc i 

prowadzenia Klubu Seniora – na terenie Gminy Rawa Mazowiecka,

• w zakresie wsparcia osób z otoczenia oraz dzieci z rodzin zastępczych – na terenie 

powiatu rawskiego,

• w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w formie miejsc opieki długoterminowej 

oraz teleopieki – na terenie powiatu rawskiego

II) Kandydaci  spełniający  wymogi  formalne,  określone  w  ust.  2  podlegają  ocenie  

merytorycznej, według następujących kryteriów:

 osoby niesamodzielne,  których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium

dochodowego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy

społecznej –8 pkt.

 osoby  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  oraz  osoby  z

niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z

niepełnosprawnością  intelektualną  i  osoby  z  całościowymi  zaburzeniami

rozwojowymi – 4 pkt.

 osoby z rodzin korzystających z PO PŻ – 2 pkt.

 osoby  lub  rodziny  zagrożone  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 4 pkt.

 III)    W przypadku spełniania więcej niż jednego ze wskazanych wyżej kryteriów, punktacja

podlega sumowaniu.
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  IV)   Spośród osób, które uzyskają największą liczbę punktów sporządzona zostanie lista  

        podstawowa. Do udziału w projekcie kwalifikowane będą kolejno osoby z listy.  W

         przypadku wyczerpania miejsc, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą    

wpisywane  na  listę  rezerwową.  W  razie  rezygnacji  Uczestnika/Uczestniczki  

projektu,  będą  kwalifikowane  osoby  z  listy  rezerwowej.  

        V) Osoby  zakwalifikowane  lub  ich  opiekunowie  prawni  będą  zobowiązani  do  

podpisania  oświadczenia o przystąpieniu do projektu.

        VI) Dokumenty  rekrutacyjne,  jak  również  Regulamin  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  

projekcie są dostępne w wersji papierowej w siedzibie partnera projektu – MGOPS 

w Białej Rawskiej. Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej

do pobrania ze strony internetowej  każdego z partnerów.

      VII) Organizator  zastrzega,  iż  wypełnienie  dokumentów  rekrutacyjnych  nie  jest  

jednoznaczne  z  zakwalifikowaniem  do  udziału  w  Projekcie.

     VIII) Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

NABÓR UCZESTNIKÓW

1. Rekrutacja  prowadzona będzie  w sposób otwarty,  zgodnie  z  zasadą  bezstronności,

równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.

2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i

składania  dokumentacji  rekrutacyjnej  zamieszczone  są  na  stronie  internetowej

każdego z partnerów.

3. Rekrutacja  prowadzona  będzie  w  terminie  od  dnia  11.08.2020r.  do  wyczerpania

miejsc  na  liście  podstawowej.  W zakresie  wypożyczalni  sprzętu  rehabilitacyjnego

rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym.

4. Proces  rekrutacji  prowadzony  jest  przez  Organizatora  na  podstawie  dokumentów

rekrutacyjnych i składa się z następujących etapów:

a)  Etap I  – weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych przez Organizatora,
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b) Etap II –  weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych przez komisję  

     kwalifikacyjną

5. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana

jest przez Komisję kwalifikacyjną na podstawie danych zawartych w dokumentach

rekrutacyjnych. 

6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

7. Organizator sporządzi protokoły z przebiegu procesu rekrutacji.

8. Kandydaci,  którzy  zostali  zakwalifikowani  do  udziału  w  Projekcie  zostaną

powiadomieni o wyniku rekrutacji.

9. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie i wpisany na listę rankingową staje

się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania Oświadczenia uczestnika projektu.

10. W przypadku niezłożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, kandydat

zostaje skreślony z listy podstawowej, a jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z listy

rezerwowej.

BUDŻET

Całkowita wartość projektu: 13 047 757,69 zł, w tym:

- 843 938,78zł – wartość zadania realizowanego przez gminę Biała Rawska

    REALIZATOR

Projekt realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-230 Biała 

Rawska, ul. Mickiewicza 25.

      ZGŁOSZENIA

Osoby  zainteresowane  udziałem  w  projekcie  proszone  są  o  kontakt  z  pracownikami

socjalnymi w godzinach pracy Ośrodka, tel. 46 8159351.
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