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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” 

 

Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa oraz katalog usług społecznych świadczonych na 

rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Jarocin – uczestników projektu „Jarocińskie Centrum Usług 

Społecznych”  współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.8. Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

§1 

Informacje ogólne 

1. Beneficjentem projektu jest Gmina Jarocin. Projekt jest realizowany przez Centrum Usług 

Społecznych, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin na podstawie umowy w ramach 

POWR.02.08.00-00-0085/20-00 zawartej przez Gminę Jarocin. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01 czerwca 2021r. do 30 września 2023r. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
4. Biuro Projektu mieści się w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, 63-200 Jarocin, 

ul. Wrocławska 39. 
5. Informacja na temat projektu zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Usług 

Społecznych, przekazywana jest na bieżąco poprzez lokalne media, stronę internetową 
gminy/CUS oraz media społecznościowe. 
 

§2 

Informacje o Projekcie 

1. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Jarocin dostępu do 

wysokiej jakości usług społecznych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb 

mieszkańców. 

2. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Jarocin. 

3. Projekt przewiduje realizację następujących usług społecznych: 

• Usług z obszaru kultury oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej – Kluby społeczne 

1.1. Wsparcie osób starszych: czas wolny i aktywizacja społeczno-kulturalna  dla  seniorów 

mieszkających w Gminie Jarocin. 

1.2. Realizacja usług w zakresie kultury w ramach 5 ,,klubów społecznych” dostępnych dla 

każdego mieszkańca Gminy Jarocin niezależnie od wieku, sytuacji zawodowej i społecznej jako 

mniejszej formy aktywności społeczno-kulturalnej. 

Usługi kierowane są do m. in. seniorów w szczególności doświadczających trudności 
i osamotnienia oraz dla młodzieży i całych rodzin. 

• Usługi promocji i ochrony zdrowia – rehabilitacja 
2.1 Realizacja usługi w zakresie rehabilitacji, w tym mobilne formy. 
2.2.Realizacja usług w formie konsultacji dietetycznych.  
2.3 Realizacja usług w formie konsultacji pielęgniarskiej, w tym mobilne formy. 
Usługi kierowane są przede wszystkim do osób zależnych - starszych, niesamodzielnych, dzieci 
 i dorosłych z niepełnosprawnościami  oraz osób, które okażą się obowiązującymi 
skierowaniami/zaświadczeniami lekarskimi dotyczącymi konieczności udzielenia pomocy 
w w/w formach. 
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• Usługi wsparcia rodziny – Klub Rodzinny 
3.1. Usługa wsparcia w formie prowadzenia różnych aktywności edukacyjno-rozwojowych 

w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni uwzględniającej potrzeby rozwojowe małych dzieci do 

5 roku życia. 

• Usługi promocji i ochrony zdrowia – Opaska monitorująca 

4.1 Usługa umożliwiająca szybką  pomoc medyczną w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności poprzez zastosowanie opaski monitorującej stan zdrowia mieszkańca, 

niezależnie od miejsca, czasu i wykonywanych przez niego czynności. 

Usługa skierowana dla osób starszych, zależnych, samotnych i z niepełnosprawnościami 

wymagających stałego monitorowania stanu zdrowia. 

 

§3 

Kryteria uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która: 

a. zamieszkuje gminę Jarocin, 

b. złoży dokumenty niezbędne do realizacji Projektu tj.: 

* wniosek, 

* formularz rekrutacyjny, 

* deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na 

wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, 

* oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

* skierowanie/zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przydzielenia pomocy 

w formie usług z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

2. Liczba miejsc we wszystkich usługach społecznych jest ograniczona. 

3. Przyjmowane będą jedynie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne. 

 

W/w dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne w Biurze Projektu tj. w Centrum Usług 

Społecznych, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin oraz na stronie internetowej CUS w Jarocinie 

tj. www.cusjarocin.pl  

 

§4 

Zasady rekrutacji 

1. Kwalifikowanie do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadami polityki równych szans 

kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, co oznacza, że w planowanych formach wsparcia 

będą mogły brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności, rasę, 

pochodzenie etniczne, wyznanie religijne lub światopogląd. 

2. W procesie rekrutacji brana będzie pod uwagę:  

- kolejności złożonych wniosków (decyduje data i godzina wpływu);  

- kompletność i poprawność formalna złożonych dokumentów; 

- analiza informacji zawartych w złożonych  zaświadczeniach, skierowaniach, oświadczeniach.  

 

3. Wnioski będą przyjmowane na bieżąco w siedzibie CUS w Jarocinie przez Koordynatorów 

Indywidualnych Planów Usług Społecznych.  

http://www.cusjarocin.pl/
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4. Złożenie samego wniosku o udzielenie usług społecznych nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

5. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez ocenę formalną złożonych dokumentów do realizacji 

Projektu zawartych w §3 pkt 1 lit. b, dokonaną poprzez Koordynatorów Indywidualnych 

Planów Usług Społecznych prowadzoną na zasadzie:  

TAK – spełnia/ NIE – nie spełnia kryterium uczestnictwa do udziału w Projekcie. 

6. W przypadku, gdy liczba osób chętnych, spełniających kryteria Projektu przewyższy liczbę 

miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Lista  tworzona będzie wg kolejności złożonych 

wniosków.  

7. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat 

miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji usług jest przekazywana uczestnikom przez 

Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych odpowiedzialnego za realizację 

wybranej usługi z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez uczestników  

w formularzu rekrutacyjnym. 

 

§6 

Rozpoczęcie i zakończenie uczestnictwa 

1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuję  się pierwszy dzień skorzystania z usługi. 

2. Zakończenie uczestnictwa w projekcie następuje w przypadku: 

a) zakończenia realizacji usług w ramach Projektu, 

b) pisemnej rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w Projekcie, 

c) skreślenia z listy uczestników w przypadku naruszenia obowiązków wymienionych  

w Regulaminie §7 pkt 2. 

3. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie ma prawo do rezygnacji w przypadku 

zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, uniemożliwiających dalszy udział we 

wsparciu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu, udział w danej usłudze 

proponowany jest kolejnej osobie z listy rezerwowej. 

 

§7 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) nieodpłatnego wsparcia w formie usług społecznych, 

b) korzystania z materiałów zapewnionych w okresie korzystania z usług. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w usługach społecznych; 

b) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 

c) usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi 

najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem usługi; 

d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących; 

e) obowiązku  przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w obliczu trwającej pandemii; 

f) wypełniania dokumentów koniecznych dla realizacji Projektu, a zwłaszcza podpisania 

opracowanego Indywidualnego Planu Usług Społecznych; 

g) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu; 
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h) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 

Beneficjentowi/Realizatorowi Projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących 

sprawozdawczości Projektu. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator 

Projektu od której nie przysługuje odwołanie. 

2. Wszelkie działania organizacyjne mające na celu realizację usług społecznych w ramach 

Projektu przeprowadzi CUS w Jarocinie. 

3. Dokumentacja rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana w archiwum 

Realizatora. 

4. Regulamin obowiązuje od 01.01.2022r. do 30.09.2023r, termin może ulec zmianie niezależnie 

od realizatora. 

5. CUS w Jarocinie jako realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek 

zmian w przepisach lub innych dokumentach określających warunki realizacji projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


