
ZARZĄDZENIE NR 14a/2021 

z dnia 21 maja 2021 r. 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” 

im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 

w Szczecinie, ul. Krucza 17 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego oraz § 9 ust. 1 Statutu Domu Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin nr 

LIV/1019/06 z dnia 10.04.2006 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1176/06 

z dnia 16.10.2016 r., uchwałą Rady Miasta Szczecin nr IX/279/07 z dnia 14.05.2007 r., 

uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXII/798/09 z dnia 23.02.2009 r., uchwałą Rady Miasta 

Szczecin nr XI/242/15 z dnia 08.09.2015 r. oraz uchwałą Rady Miasta nr XIV/485/20 z dnia 

28 stycznia 2020 r.  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – 

systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

(RPZP.07.06.00-32-K051/19-00) obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej „Dom 

Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, w ten sposób, że: 

 

1. w § 2 pn. Cel główny projektu: 

1.  pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

DPS realizuje w projekcie zadania nr 5, 6 i 11 wymienione w § 1 ust.1 na terenie Gminy Miasto 

Szczecin oraz w przypadku zadania   nr 11 również na terenie powiatu polickiego. 

     2.   w § 3 pn. Grupa docelowa: 

1. pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

Zadania DPS skierowane są do: 

1) min.  450 osób niesamodzielnych, w tym: 



a) świetlica wytchnieniowa – osoby niesamodzielne z terenu Gminy Miasto Szczecin 

b) wypożyczalnia sprzętu – osoby niesamodzielne z terenu Gminy Miasto Szczecin  

i powiatu polickiego 

2) min. 354 opiekunów osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej (usługi 

konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe) z terenu Gminy Miasto Szczecin . 

       3. w § 5 pn. Procedura rekrutacji: 

            1. pkt 8 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: 

 

Rekrutacja prowadzona będzie na obszarze Gminy Miasta Szczecina i powiatu polickiego. 

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły. 

 

2. Pkt 8 ppkt 5) litera a) otrzymuje brzmienie: 

•  zgodność z grupą odbiorców, 

•  przedłożenie przez kandydata/kandydatkę wymaganego, wypełnionego i podpisanego 

wniosku osoby niesamodzielnej o objęcie wsparciem (wzór stanowi załącznik nr 3) oraz 

zaświadczenia lekarskiego o konieczności użytkowania wskazanego sprzętu (wzór stanowi 

załącznik nr 9) 

Uczestnikiem zadania nr 11 może być osoba, która spełnia łącznie dwa warunki:  

• jest osobą niesamodzielną – to jest osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, 

• zamieszkuje na terenie Gminy Miasta Szczecina lub powiatu polickiego 

 

§ 2 

Zobowiązuję Zastępcę Dyrektora, Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego 

Księgowego oraz Kierowników: Działu Wsparcia Dziennego i Działu Obsługi oraz pracowników 

Zespołu ds. projektu oraz pracowników zatrudnionych na czas trwania projektu do zapoznania 

się z wprowadzonymi zmianami.   

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



§ 4 

Jednocześnie uwzględniając niniejsze zmiany wprowadzone do Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału 

opiekuńczego rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPZP.07.06.00-32-K051/19-00) 

obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława 

Boruty-Spiechowicza w Szczecinie oraz zmiany wprowadzone: 

1. zarządzeniem nr 41/2020 z dnia 25 września 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie, 

wprowadza się tekst ujednolicony Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020 (RPZP.07.06.00-32-K051/19-00).  

 

§ 5 

Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia tracą moc: 

1. zarządzenie nr 23/2020 z dnia 13 maja 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Regulaminie rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału 

opiekuńczego rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPZP.07.06.00-32-K051/19-00), 

2. zarządzenie nr 41/2020 z dnia 26 września 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie 

potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPZP.07.06.00-32-

K051/19-00) 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 

Adam Ciemniak 


