
 
 
 
 

 

 

 

W regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Gminny Klub Seniora w Dukli” z dnia 

01.12.2017 wprowadza się następujące zmiany: § 3 ust. 3 otrzymuje nową treść: 

 

"3. W procesie naboru są brane pod uwagę następujące kryteria 

a) Formalne: 

 zamieszkanie na terenie gminy Dukla, 

 wiek uczestnika: 60+ 

 złożenie we wskazanym terminie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych: 

1) Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia/rekrutacji, 

2) Załącznik nr 2  Karta oceny osoby kierowanej do Klubu Seniora w Dukli, 

Dokumenty określone niniejszym regulaminem i zapisami wniosku o dofinansowanie. 

 Karta oceny zdrowia od lekarza POZ wraz ze skalą Barhel określającą uzyskaną 

liczbę punktów i wskazująca na niemożność wykonywania przynajmniej jednej 

czynności życia codziennego takiej jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, 

wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się, utrzymanie 

higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności 

fizjologicznych (Karta oceny osoby kierowanej do Klubu Seniora w Dukli, 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu rekrutacji). 

b) Merytoryczne: 

 osoba samotna (na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) - 5 pkt., 

 posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia i 

oświadczenia zawartego w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu) -10 pkt., 

 hospitalizacja w okresie ostatnich 12 m-cy (na podstawie oświadczenia i 

kserokopii karty informacyjnej z pobytu w szpitalu – 5 pkt., 

 Preferowane będą: 

- Osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 

r. o pomocy społecznej -15 pkt. Na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu z 

uwzględnieniem zapisów ww. ustawy, 

-  Osoby z niżej wymienionych grup: 

 Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia-15 pkt. (na podstawie 

przedłożonego zaświadczenia z MOPS w Dukli), 

 Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 15 

pkt. (na podstawie orzeczenia i oświadczenia zawartego w formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), 

 Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 15 pkt. (na podstawie 

orzeczenia i oświadczenia zawartego w formularzu stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu), 

 Osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa (a zakres wsparcia dla tych 

osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina 



 
 
 
 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o 

których mowa w PO Pomoc Żywnościowa) – 15 pkt. (na podstawie 

przedłożonego zaświadczenia z MOPS). 

W przypadku niedostarczenia wymaganych załączników dot. kryteriów merytorycznych, 

Wnioskodawca uzna że kryterium nie jest spełnione i przyzna 0 pkt.". 

 

 

 

Dukla, dnia 12.02.2018 r.       Andrzej Bytnar 

           

                 Burmistrz 


