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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej ”Dom 

Światła” w Grębocinie” nr RPKP.09.03.02-04-0003/20. 

 

§1 

Przepisy ogólne : 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji pobytu osób chorych, niepełnosprawnych, 

niesamodzielnych, nieuleczalnie chorych w Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom 

Światła” w Grębocinie, ul. Lampkowskiego 31.  

2. Projekt jest finansowany przez: 

• Europejski Fundusz Społeczny RPKP.09.03.02-04-0003/20 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 EFS 

• Wkład własny Fundacji „Światło” 

 

§2 

Celem Projektu jest: 

1. zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Opieki 

Wytchnieniowej „Dom Światła” w formie opieki dziennej dla 20 osób i 15 miejsc 

opieki całodobowej oraz edukacji opiekunów.  

2. grupa docelowa to osoby niesamodzielne, w podeszłym wieku, z wielochorobowością, 

przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające opieki i pomocy w zaspokajaniu 

potrzeb życiowych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie 

Starostwa Powiatu Toruńskiego i Miasta Torunia. 

 

§3 

Zadania w ramach Projektu: 

1. całodzienne usługi opiekuńcze (opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w 

utrzymaniu higieny osobistej) poprzez pomoc: opiekunów, pielęgniarki, terapeutów z  

zapewnieniem bieżącej opieki i rozmowy z Uczestnikiem Projektu (UP) o ich 
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problemach, potrzebach i oczekiwaniach. Usługi opiekuńcze m.in: 

a) rehabilitacji, 

b) uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 

(kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i 

społecznych funkcjon., motywacji do aktywności, leczenia i rehabilitacji), 

c) pielęgnacji, w tym: pomoc do świadczeń zdrowotnych, pilnowanie terminów 

wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupie leków,  

d) zajęć rewalidacyjno –wychowawczych 

2. Specjalistyczne wsparcie: np. prawnik, terapeuta - w zależności od  potrzeb danego 

UP (ilość wynika z analizy problemów).  

Prawnik– pomoc UP m.in. w rozwiązywaniu prawnych lub administracyjnych 

problemów życia, aspektów prawnych, informacji o uprawnieniach lub obowiązkach, 

Terapeuta– różne formy terapii przeciwdziałaniu wykluczenia: terapia pedagogiczna, 

logopedyczna, psychoterapia, terapia zajęciowa.  

Psycholog – rozwiązywanie problemów UP lub członka rodziny. 

Pielęgniarka – opieka medyczna, pielęgnacja całodobowa. 

3. Aktywizację w sferze fizycznej: zajęcia sportowo-rekreacyjne, upowszechnianie idei 

zdrowego stylu życia, przekonanie do koniecznego i dobrego wpływu aktywności 

fizycznej. 

4. Intelektualnej: zajęcia artystyczne (malowanie, rysowanie, wycinanie, wspólne 

tworzenie obrazu i inne) 

5. Społecznej: zajęcia społeczno-kulturowe (np. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu 

aktywności oraz samodzielności życiowej, nauka współżycia w grupie i środowisku) 

6. Edukacyjne: UP poznają np. nowe języki, dowiedzą się jak odżywianie wpływa na 

zdrowie, poznają diety dla osób starszych, wymieniać doświadczenia.  

Wymiar czas.- 2-3 razy w tygodniu zajęć z zakresu aktywności w sferze fizycznej, 

intelektualnej, społecznej i kulinarnej;  

7. Jednodniowe wycieczki: aktywność  osób starszych/niesamodzielnych, zwiększenie 

zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Wycieczki do miejsc 

kultury, kontakt z przyrodą, ze zwierzętami i roślinnością.  

8. Pobyt dzienny czynny będzie 8 godzin dziennie od 7.30 d0 15.30 od poniedziałku do 

piątku (z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy). 

9. Pobyt stacjonarny Domu Światła to opieka 24-godzinna. 
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§ 4 

Uczestnicy Projektu  

1. Grupą docelową Projektu stanowią osoby niesamodzielne osoby niesamodzielne, w 

podeszłym wieku, z wielochorobowością, przewlekle chore, niepełnosprawne, 

wymagające opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Starostwa Powiatu Toruńskiego i 

Miasta Torunia. 

2. Projekt zakłada udział 35 osób (20 pobyt dzienny, 15 pobyt stacjonarny), którzy 

zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Przy podziale na płeć uwzględniona jest 

statystyka dotycząca liczby kobiet na obszarze projektu oraz ich sytuacja życiowa. 

3. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w okresie od 1 listopada 2021 r. 

4. W przypadku zwolnienia się miejsc, przewiduje się zakwalifikowanie osób z listy 

rezerwowej lub w przypadku jej dezaktualizacji przeprowadzenie naboru 

uzupełniającego. 

5. Rekrutacja odbywała będzie się za pośrednictwem  następujących narzędzi: 

• ulotki i plakaty, strony internetowe współpracujących instytucji w Powiecie oraz 

podstrony Projektu, 

• wspierające je profile w mediach społecznościowych oraz w trakcie różnorodnych 

spotkań. Informacja o projekcie i trwającej rekrutacji dystrybuowane będą w 

miejscach, w których regularnie można spotkać osoby starsze tj. u Wnioskodawcy, 

OPS, ośrodkach zdrowia, Kołach gospodyń, klubach i świetlicach, NGO, na 

tablicach i słupach ogłoszeniowych, przy parafiach oraz w biurze projektu.  

6. UP będą musieli dostarczyć formularze zgłoszeniowe osobiście lub listownie do biura 

projektu lub w trakcie organizowanych spotkań. 

7. Po zakończeniu jednostkowego terminu rekrutacyjnego sporządzona będzie lista osób 

zakwalifikowanych i lista rezerwowa. 

 

§ 5 

Kryteria  

1. Osoby mieszkające na terenie Starostwa Powiatu Toruńskiego i Miasta Torunia. 

2. Dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (oświadczenie). 

3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem    

4. Otoczenie w/w osób       
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5. Dochodowe         

6. Preferencje 

• Wielokrotne wykluczenie 

• Znaczna lub umiarkowana niepełnosprawność 

• Niepełnosprawność sprzężona 

• Korzystający z programu żywieniowego 

• Obszary rewitalizacji 

7. Potrzeby pielęgnacyjne 

8. Potrzeby rehabilitacyjne 

9. Wsparcie asystenckie 

10. Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu 

11. Złożone dokumenty w terminie 

 

§ 6 

Biuro Projektu 

1. Formularze zgłoszeniowe dostępne są od 2 listopada 2021 roku w Fundacji „Światło” 

ul. Grunwaldzka 64 w Toruniu, a od 2 stycznia 2022 roku w Centrum Opieki 

Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie ul. Lampkowskiego 31 w godzinach 

pracy placówki lub do pobrania na stronie www.swiatlo.pl. 

2. Formularze zgłoszeniowe można składać od 2.11.2021 r. w terminach:  

 I tur: 2.11.2021 - 31.12.2021 (opieka całodobowa i dzienna) 

II tur: 1.03.2022 - 31.03.2022 (opieka całodobowa i dzienna) 

III tur: 1.06.2022 - 30.06.2022 (opieka całodobowa i dzienna) 

IV tur: 1.09.2022 - 30.09.2022 (opieka całodobowa i dzienna) 

V tur: 1.12.2022 - 31.12.2022 (opieka całodobowa i dzienna) 

VI tur: 1.03.2023 - 31.03.2023 (opieka całodobowa) 

• osobiście w: Fundacji „Światło” ul. Grunwaldzka 64 w Toruniu, a od  

2 stycznia 2022 roku w Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w 

Grębocinie ul. Lampkowskiego 31 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 

15.30 

• listownie na adres: Fundacji „Światło” ul. Grunwaldzka 64 w Toruniu, a od 2 

stycznia 2022 roku w Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w 

Grębocinie ul. Lampkowskiego, z dopiskiem  Dzienny lub Całodobowy Pobyt 

w Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” 

 



 

Projekt „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie”  
nr RPKP.09.03.02-004-0003/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

5 

§ 7 

Kwalifikacja   

1. Oceny zgłoszeń (karta oceny) dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Fundację „Światło” 

2. Wyniki rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną 

poinformowane o wynikach rekrutacji osobiście (listownie, telefonicznie, mail) oraz 

na stronie internetowej Fundacji „Światło” i Starostwa Powiatu Toruńskiego. 

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydującą będzie data złożenia 

Formularza Zgłoszeniowego. Z każdym Uczestnikiem Projektu zostanie podpisana 

umowa udziału w projekcie. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczestników, spełniających w tym 

samym stopniu i zakresie wszystkie kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

§ 8 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązuje od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. tj. do 

zakończenia realizacji Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Standard Opieki 


