
 

 

 
 

Załącznik nr 9 
              DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE 
 
KTO FINANSUJE TEN PROJEKT? 
Projekt pn. „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet: IX.  Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej). 
 
DO KIEDY TRWA PROJEKT? 
Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.  Zakładany jest również okres trwałości projektu wynoszący 
co najmniej 24 miesiące. 
 
KTO REALIZUJE PROJEKT? 
1. Liderem Projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa, a projekt realizuje Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska „EKON”. 
 

2. Ponadto w projekt zaangażowanych jest 5 Ośrodków Pomocy Społecznej  z następujących dzielnic Warszawy: 
- Bielany  
- Ochota 
- Praga Południe  
- Śródmieście  
- Targówek 
 

CZEGO DOTYCZY PROJEKT? 
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. 
Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego. 
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?  
Wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych 
osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana zostanie przede 
wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz 
samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. 
 
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne: 

 są mieszkańcami Warszawy,  

 są osobami niesamodzielnymi wymagającymi wsparcia,  

 nie korzystają z usług opiekuńczych. 

Kryteria premiujące punktowane: 
• kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 20 pkt, 
• samotne zamieszkanie - 30 pkt, 
• osoby korzystające z PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020)- 20 pkt.  

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ? 
 

Kandydat na uczestnika projektu powinien: 
1. zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 
2. wypełnić i podpisać  „Formularz zgłoszeniowy” (załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie”), Dokumenty można pobrać ze strony internetowej: 
http://www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/aktualnosci/projekt-opieku-cza-warszawa/ 

3. Wypełnione i podpisane dokumenty Kandydat można przekazać pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej  
lub złożyć w jednym z niżej wymienionych miejsc: 

 
 



 

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
adres: ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa 
tel. 22 56 89 100 
e-mail: sekretariat@opsbielany.waw.pl 
strona internetowa: www.opsbielany.waw.pl 
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
adres: ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa 
tel. 22 822-11-24 
e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl 
strona internetowa: www.opsochota.waw.pl 
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa 
tel. 22 277-33-00 
e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl 
strona internetowa: www.ops-pragapoludnie.pl 
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00 
 
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
adres:  ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa 
tel. 22 621 95 26 
e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl 
strona internetowa: www:cps.srodmiescie.warszawa.pl 
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
Adres: ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa 
Tel. 22 277 02 48 
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl 
strona internetowa: www.ops-targowek.waw.pl 
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00 
 

 
4. Dokumenty zostaną zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną, a Kandydat otrzyma odpowiedź nie później niż  

w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów. 
5. Jeśli Kandydat zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie, będzie zobowiązany do wypełnienia pełnej 

dokumentacji. Pomocą służył mu będzie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
 
JAKIE WSPARCIE OTRZYMAM W RAMACH PROJEKTU? 
Udział w projekcie jest bezpłatny, a Kandydat do projektu w momencie zakwalifikowania do projektu staje się jego 
uczestnikiem i przysługują mu następujące świadczenia: 
- diagnoza potrzeb uczestnika i określenie planu pożądanego wsparcia, w tym  ścieżki reintegracji 
- usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze do 8 godz. w tygodniu świadczone przez opiekuna lub 
opiekunkę lub 
- usługi opiekuńcze i wsparcie wraz z pobytem w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników projektu 
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu 
 
GDZIE MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE? 
Kontakt z koordynatorem projektu: 
Małgorzata Zakrzewska 
tel. 22 277 49 87 
e-mail: malgorzatazakrzewska@um.warszawa.pl  
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