Projekt „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
instytucji użytkownika oraz przedstawicieli instytucji
pn.: „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytetu IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa
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Projekt - oznacza Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Lider – Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.
Partner – Shared Care Scotland, Izatt Avenue 5, KY11 3BZ, Dunfermilne, Szkocja
Okres realizacji projektu: od 03.12.2018r. do 30.06.2021r.
Biuro projektu – Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.
LPOW – Lokalny Program Opieki Wytchnieniowej
1
Instytucje użytkownika (IU) – jednostki samorządu terytorialnego (gminnego i powiatowego) ,
odpowiedzialne za politykę wspierającą opiekunów osób zależnych (osób z niepełnosprawnościami,
seniorów), zakwalifikowane do udziału w projekcie, które wdrożą i będą stosować zaadaptowane
2
rozwiązania .
Opieka wytchnieniowa - element systemu pomocy społecznej; czasowa (kilkugodzinna, jednodniowa
weekendowa, kilku-, kilkunastodniowa) usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną (zależną), dokonująca
się w zastępstwie za opiekuna faktycznego (np. rodzica lub dzieci) w związku z zaistniałym zdarzeniem
losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego.
§2
Informacje ogólne
Projekt pn. „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej” współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu: Opracowanie nowego rozwiązania - modelu tworzenia lokalnych programów opieki
wytchnieniowej, dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Szkocja), a także wzajemnemu
uczeniu się i wymianie wiedzy między partnerami krajowymi i zagranicznymi, w okresie XII.2018-VI.2021.
Adaptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu tworzenia samorządowych lokalnych
programów opieki wytchnieniowej. Rozwiązanie to ma stać się dla polskich samorządów praktycznym
narzędziem zwiększającym dostęp do usług społecznych opiekunom osób zależnych.

w tym ich jednostki podległe
Przez wdrożenie rozumiane jest wypracowanie zindywidualizowanego lokalnego modelu opieki wytchnieniowej oraz
uwzględnienie rozwiązania w politykach, strategiach lub programach samorządu.
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Cel będzie realizowany poprzez:
 zwiększenie dostępu do usług społecznych wspierających opiekunów faktycznych niepełnosprawnych
osób zależnych, poprzez opracowanie lokalnych programów opieki wytchnieniowej we współpracy z
samorządami,
 wzrost zakresu usług świadczonych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
przez administrację samorządową.
4. Zadania realizowane w projekcie:
a) Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami zagranicznym
b) Testowanie rozwiązania
c) Analiza efektów testowanego rozwiązania
d) Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego
e) Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki
f) Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika
5. Główne rezultaty:
a) Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi – 10
b) Liczba opracowanych Lokalnych Programów Opieki Wytchnieniowej – 10
c) Liczba przedstawicieli samorządów, których przygotowano do tworzenia Lokalnych Programów Opieki
Wytchnieniowej – min. 30
6. Produkt finalny - Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej i jego elementy:
a) metodologia tworzenia LPOW, w tym przeprowadzenia analizy społeczno-ekonomicznej,
b) narzędzia związane ze zbieraniem i agregowaniem informacji (ankiety, scenariusze, programy
warsztatów i konsultacji społecznych),
c) struktura LPOW obejmująca: zasoby, cele, działania, grupy docelowe, monitoring, wskaźniki i rezultaty,
rodzaje wsparcia dla opiekunów oferowane w ramach LPOW, mechanizmy finansowania,
d) proces włączenia mieszkańców i lokalnych instytucji w tworzenie LPOW,
e) opis stosowania modelu wraz z narzędziami i z przykładami (case study 10 LPOW),
f) schemat funkcjonalny wdrażania.
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§3
Rekrutacja
Rekrutacja instytucji użytkownika oraz ich przedstawicieli potrwa w okresie od II do IV 2019r. i jest
podzielona na 3 etapy:
ETAP 1 - Rekrutacja poprzez informację dystrybuowaną bezpośrednio wśród IU z wykorzystaniem kanałów
osobistych, sieć kooperacji lidera, strony www Lidera, informacji zamieszczanych na portalach
branżowych; przyjmowanie zgłoszeń.
ETAP 2 - Ocena formularzy zgłoszeniowych (w tym spełnienie kryterium GD).
ETAP 3 - Wybór IU i ich reprezentantów (10 instytucji, min. 30os.) w oparciu kryteria uczestnictwa przez
komisję rekrutacyjną - Zarząd fundacji (w tym utworzenie listy rezerwowej).
Szczegółowa informacja o terminie naboru formularzy zgłoszeniowych zamieszczona zostanie na stronie
www.fundacjaimago.pl
Grupa docelowa:
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a) 10 instytucji użytkownika i osoby niezbędne do wdrożenia rozwiązania (samorząd gminny i
3
powiatowy) odpowiedzialne za politykę wspierającą opiekunów osób zależnych (osób z
niepełnosprawnościami, seniorzy), które wdrożą i będą stosować zaadaptowane rozwiązania.
b) 30 przedstawicieli/ek4 instytucji użytkownika (w tym 20 kobiet), zakwalifikowanych do udziału w
projekcie. Reprezentanci instytucji użytkownika biorący udział w projekcie zostaną wyznaczeni przez IU
w odniesieniu do swojego zakresu zadań na stanowisku, zbieżnego z zakresem merytorycznym
projektu.
Projekt skierowany jest do osób/podmiotów z całej Polski.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
§4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
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Instytucje użytkownika – ocena formularzy zgłoszeniowych prowadzona będzie w oparciu o następujące
kryteria uczestnictwa:
a) Kryteria formalne
5
 Status instytucji - jednostki samorządu gminnego i powiatowego , odpowiedzialne za politykę
wspierającą opiekunów osób zależnych (osób z niepełnosprawnościami, seniorów). Sposób weryfikacji
statusu samorządu - Biuletyn Informacji Publicznej danego samorządu.
b) Kryteria dodatkowe
6
 potencjał trwałego włączenia metody do praktyki : deklaracja przyjęcia opracowanego LPOW-2pkt.,
powołanie zespołu ds. wsparcia opiekunów faktycznych os. zależnych-1pkt., deklaracja przyjęcia ram
czasowych LPOW na min. 2 lata.-2pkt.
 gotowość/zdolność zaangażowania personelu w testowanie: oddelegowanie do działań projektowych
2os.-1pkt., oddelegowanie do działań projektowych 3os.-3pkt., oddelegowanie do działań
projektowych 5os.-5pkt.,
 gotowość do udziału w planowanych działaniach zmierzających do wdrożenia metody: oddelegowanie
do działań projektowych 2os.-1pkt., oddelegowanie do działań projektowych 3os.-3pkt.,
oddelegowanie do działań projektowych 5os.-5pkt.
Przedstawiciele instytucji użytkownika – ocena formularzy zgłoszeniowych prowadzona będzie w oparciu
o następujące kryteria formalne uczestnictwa:
7
 zatrudnienie w instytucji użytkownika zakwalifikowanej do udziału w projekcie
 zakres zadań pracownika IU związany z obszarem polityki społecznej i /lub usług publicznych, mający
pośredni lub bezpośredni wpływ na jakość życia opiekunów osób zależnych i osób zależnych.
Sposób weryfikacji spełnienia kryteriów: rekomendacja pracodawcy do udziału w projekcie wraz ze
wskazaniem zakresu zadań.

w tym ich jednostki podległe

4

w tym pracownicy jednostek podległych, dla których organem założycielskim / współpracującym jest jednostka samorządu
terytorialnego
5

w tym ich jednostki podległe

6

przez włączenie do praktyki rozumiane jest wypracowanie zindywidualizowanego lokalnego modelu opieki
wytchnieniowej oraz uwzględnienie rozwiązania w politykach, strategiach lub programach samorządu
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lub w jednostce podległej, dla której organem założycielskim / współpracującym jest jednostka samorządu terytorialnego
zakwalifikowana do udziału w projekcie
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Procedura aplikowania i wyboru
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Instytucje zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć Formularz zgłoszeniowy instytucji,
dostępny w Biurze projektu i na stronie www.fundacjaimago.pl. Formularz należy złożyć w formie
papierowej w Biurze projektu: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, w okresie trwania
rekrutacji. Termin rekrutacji zostanie wskazany w stronie www.fundacjaimago.pl.
Ocena formularzy zgłoszeniowych i wybór instytucji zostanie przeprowadzony przez Komisję rekrutacyjną
(zarząd Fundacji). Do udziału zostanie wybranych 10 instytucji, które uzyskają co najmniej 10 pkt. (wg
sumy pkt. za kryteria dodatkowe), a dla instytucji uzyskujących równą liczbę punktów decydować będzie
kolejność zgłoszeń. Pozostałe instytucje z min. 10 pkt. znajdą się na liście rezerwowej.
Z podmiotami wyłonionymi w drodze rekrutacji (10 instytucji użytkownika) zawarta zostanie Umowa o
współpracy przy realizacji projektu.
Przedstawiciele instytucji użytkownika (średnio 3 osoby/instytucję) wskazani do udziału w projekcie przez
instytucje zaproszone do udziału, powinni złożyć Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela instytucji
użytkownika wraz z rekomendacjami pracodawcy (wzory dostępne w Biurze projektu i na stronie
www.fundacjaimago.pl), w formie papierowej w Biurze projektu: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201
Wrocław.
Rekrutacja do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn i
niedyskryminacji.
Wnioskodawca zapewnia, iż w końcowym efekcie rekrutacji do projektu zostanie włączonych 60% kobiet.
§6
Działania przewidziane w projekcie

1. Działania w projekcie obejmują:
FAZA I - Przygotowanie rozwiązania (XII.2018-V.2019)
1. Warsztaty partycypacyjne dla interesariuszy (2 warsztaty w III i V.2019), zespołu projektowego, ekspertów,
przedstawicieli JST. Cel: wykrycie potrzeb obecnych i potencjalnych realizatorów i odbiorów, określenie
optymalnego poziomu zmian proponowanych w danym środowisku, pozyskanie danych potrzebnych do
zaprojektowania analiz.
2. Wizyta studyjna partnera zagranicznego w Polsce (3dni; V.2019). Cel: wymiana wiedzy między podmiotami
krajowymi, pozyskanie wewnętrznych dobrych praktyk, zebranie dodatkowych praktycznych uwag od
partnerów zagranicznych.
3. Prace zespołu ekspertów projektu
FAZA II - Testowanie rozwiązania (VI.2019-IX.2020)
1. Analiza ilościowa – 100 ankiet / JST z potencjalnymi odbiorcami LPOW (opiekunowie osób zależnych, osoby
zależne, środowisko osób zależnych). Dane zostaną zagregowane i opracowane (10 raportów), VI-XI.2019.
2. Analiza jakościowa – 5 wywiadów pogłębionych / JST. Wywiady zostaną przeprowadzone z
przedstawicielami JST, lokalnych instytucji, opiekunami. W wywiadach weźmie udział min. 150os.
(3os./wywiad x 5wywiadów x 10 JST, VI-XI.2019). Zostanie opracowanych 50 raportów z wywiadów.
3. Wizyta studyjna w Szkocji dla przedstawicieli JST (2 grupy x 10 osób x 4 dni, IX.2019). Cel: poznanie
praktycznych i merytorycznych zasad tworzenia i implementacji programów przerwy wytchnieniowej w
Szkocji.
4. Opracowanie zebranych informacji i analiz w postaci raportu jako części LPOW.
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5. Warsztaty partycypacyjne dla zespołu projektów, specjalistów zewnętrznych, ekspertów, reprezentantów
środowiska lokalnego (2 warsztaty; 20os./warsztat, I kw. 2020) dla przedstawicieli IU, otwarty dla
mieszkańców i interesariuszy.
6. Opracowanie dokumentów LPOW (10), w tym procedury związane ze świadczeniem konkretnych usług, II
kw. 2020.
7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych LPOW (10 warsztatów dla ok. 200 osób, III kw. 2020): dyskusje
moderowane na temat możliwości wdrożeniowych LPOW, kierunków ich rozwoju (uczestnictwo jak
najszerszej grupy przedstawicieli środowiska lokalnego).
FAZA III - Analiza efektów testowanego rozwiązania (X-XII.2020)
Warsztaty partycypacyjne, 2 dni (2 warsztaty; XI-XII.2020). Cel: monitoring testowania, przeprowadzenie
debaty nt. testowanego rozwiązania z udziałem ekspertów, partnera zagranicznego, przedstawicieli IU.
FAZA IV - Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego (I-II.2021)
Opracowanie produktu finalnego i przekazanie rozwiązania do instytucji użytkownika – prace zespołu
ekspertów projektu.
FAZA V – Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki (III-IV.2021)
1. Seminarium wdrożeniowe (30 osób z min. 10 instytucji, IV.2021) dla IU biorących udział w testowaniu.
2. Indywidualne konsultacje wdrożeniowe z osobami decyzyjnymi w IU.
3. Podjęcie decyzji organów zarządzających (uchwała, zarządzenie) IU dotyczących włączenia produktu
finalnego do praktyki instytucji (10 decyzji).
FAZA VI – Opracowanie rekomendacji (V-VI.2021)
Opracowanie rekomendacji przez zespół ekspertów.
2. Instytucje użytkownika oraz ich przedstawiciele zakwalifikowani do projektu deklarują udział w w/w
działaniach.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2019r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Przedstawiciel Instytucji Użytkownika pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
4. Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu.

