
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie 
„Seniorzy aktywni lokalnie”

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Seniorzy aktywni lokalnie”
(zwanym dalej Projektem), którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz aktywności
edukacyjnej i kulturalnej 70 seniorów 60+ z powiatów strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego w
okresie kwiecień - grudzień 2018 roku. Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”
(zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, która jest odpowiedzialna
za  jego  prawidłowe  przygotowanie,  przebieg,  promocję  i  rozliczenie  jak  również  ma  za  zadanie
pozyskanie ekspertów kluczowych do projektu oraz dokumentację fotograficzną i wideo. Projekt jest
współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i ze
środków Gminy Strzyżów. 

§1 Informacje o projekcie

1.  Projekt  jest  realizowany w okresie  od  kwietnia  2018 do grudnia  2018 i  obejmuje  następujące
działania:

1.1 Rekrutacja do Projektu opisana szerzej w §2.

1.2 Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na Uniwersytetach III wieku

1.3 Warsztaty wprowadzające dla 4 grup senioralnych

1.4  Wyjazdowy trening  kompetencji  społeczno-kulturalnych:  10-11  lipca  2018  roku  (wspólny  dla
czterech grup senioralnych) – zapewniamy transport autokarowy, noclegi, wyżywienie, szkolenie.

1.5  Cykl  warsztatów  wspierających  seniorów  w  realizacji  ich  inicjatyw.  Spotkania  w  zespole  z
trenerką z Fundacji (średnio 44 godziny na zespół senioralny w okresie od lipca 2018 do listopada
2018). Zespoły senioralne stworzą własne inicjatywy lokalne. Fundacja zapewnia wsparcie ekspertów,
wypożyczenie niezbędnego sprzętu, zakup rekwizytów, pokrycie innych wydatków niezbędnych do
realizacji inicjatyw przez grupy, w tym na grafikę i wydruk plakatów i ulotek lub grafik do internetu,
uzgodnionych przez zespół z trenerką. Seniorzy wykonają również indywidualne i zespołowe zadania
pomiędzy spotkaniami.  Terminy spotkań będą  uzgadniane  z  trenerkami  poszczególnych zespołów.
Miejsca spotkań: Strzyżów (dla grup ze Strzyżowa) i Sędziszów Małopolski (dla grupy z Sędziszowa
Młp.),  Ropczyce  (dla  grupy  z  Ropczyc).  W  ramach  cyklu  warsztatów  odbędzie  się  wyjazd  do
teatru/filharmonii. 

1.6  Warsztaty  dziennikarskie  i  podcasty  edukacyjne  o  bezpieczeństwie  seniorów  tworzone  przez
chętnych seniorów

1.7 Finałowy pokaz inicjatyw senioralnych i debata

1.8 Promocja projektu i jego rezultatów oraz ewaluacja Projektu (kwiecień  2018 – grudzień 2018).
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2. Udział w warsztatach oraz szkoleniu wyjazdowym (transport, noclegi i wyżywienie) są bezpłatne.
Uczestnicy sami zapewniają sobie dojazd na warsztaty, w tym na spotkania zespołu i oraz dojazd do
miejsca zbiórki przed treningiem i po ukończonym treningu.

3.  Osobą  odpowiedzialną  za  rekrutację  do  projektu  i  kontakty  w  jego  sprawie  jest  koordynator
projektu Beata Piech, 501-253-932, bpiech@dobrezycie.org

4. Osobami wspierającymi dla koordynatora są tutorki (osoby pracujące bezpośrednio z seniorami). 

● Aleksandra Chodasz, 609-08-13-13, achodasz@dobrezycie.org (Strzyżów)

● Maja Ignaś: 697-513-200 (Sędziszów Młp.)

● Katarzyna Malec: 791-557-099 (Ropczyce)

§2 Zasady rekrutacji do Projektu

1. Do projektu mogą zgłosić się osoby powyżej 60 roku życia z powiatu strzyżowskiego i ropczycko-
sędziszowskiego, bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną, status, niepełnosprawność.  

2.Proces rekrutacji do projektu:

2.1. Nabór do Projektu trwa od 15 maja 2018 do 15 czerwca 2018 roku. Fundacja zastrzega
sobie  prawo  do  zamknięcia  rekrutacji  wcześniej  w  przypadku  braku  wolnych  miejsc  oraz
możliwość przedłużenia  rekrutacji  w razie  wolnych miejsc.  Liczba miejsc  w projekcie  jest
ograniczona do 40 osób.  W wyjątkowych przypadkach Fundacja może przyjąć do projektu
kilka dodatkowych osób.

2.2.  Seniorzy,  którzy  chcą  zgłosić  się  do  udziału  w projekcie  dostarczają  do  koordynatora
projektu  lub  do  sekretariatów  urzędów  gmin  w  Strzyżowie,  Ropczycach  i  Sędziszowie
Małopolskim  wypełniony  i  podpisany  Formularz  zgłoszenia  do  projektu.  W  przypadku
pozostawienia  formularza  w  gminie  seniorzy  zobowiązani  są  poinformować  o  tym  fakcie
koordynatora.

2.3. Wzór Formularza zgłoszenia do projektu dostępny jest w formie elektronicznej na stronie
www.dobrezycie.org/seniorzy-aktywni-lokalnie-2018, a także w formie papierowej w trakcie
organizowanych  w  obu  powiatach  warsztatach  z  bezpieczeństwa  i  spotkań  rekrutacyjno-
promocyjnych oraz w urzędach gmin w Strzyżowie, Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim.

3.  Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje zespół Fundacji na podstawie dostarczonych
dokumentów.

4. Fundacja drogą telefoniczną przekazuje na bieżąco (do kilku dni po dostarczeniu dokumentów)
każdej  osobie  informację,  na  podany  przez  nią  w  formularzu  telefon  o  zakwalifikowaniu  się  do
projektu lub o ewentualnym przyjęciu na listę rezerwową.

5. Zakwalifikowanie liczby osób większej niż liczba miejsc w projekcie spowoduje powstanie listy
rezerwowej. 

5.1. Osoby z listy rezerwowej mogą być przyjęte do projektu przed treningiem wyjazdowym lub w
trakcie  trwania  projektu  w  sytuacji  zwolnienia  się  miejsca  lub  mogą  być  zakwalifikowane  do
uczestnictwa w działaniach stacjonarnych opisanych w §1, pkt. 1.3, 1.5 - 1.8. W takich przypadkach
Fundacja skontaktuje się telefonicznie na numer podany w formularzu zgłoszeniowym.
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§3 Zasady uczestnictwa i rezygnacji

1.  Z uwagi na edukacyjny charakter projektu, składającego się z kilku działań, obowiązkowe jest
uczestnictwo we wszystkich  jego etapach (działania  opisane w §1).  Dopuszcza się  nieobecność z
ważnej przyczyny. W takiej sytuacji uczestnik/uczestniczka ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
tutorkę pracującą z jego/jej grupą senioralną o planowanej nieobecności.

2. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie z ważnych przyczyn (np.
choroba,  nieprzewidziane  zdarzenia  losowe).  W takiej  sytuacji  jest  zobowiązana/-y  niezwłocznie
powiadomić  tutorkę  lub  koordynatora  projektu  oraz  dostarczyć  pisemną  rezygnację  w  wersji
papierowej. 

3. Z chwilą wykonania przez uczestnika/uczestniczkę w ramach udziału w projekcie jakiegokolwiek
wytworu niematerialnego uczestnik/uczestniczka udziela Fundacji nieodpłatnej licencji niewyłącznej
na wszystkich polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu.

4.  Uczestnik/uczestniczka  projektu  musi  wyrazić  zgodę  na  zbieranie  i  przetwarzanie  danych
osobowych  w  celu  realizacji  projektu  „Seniorzy  aktywni  lokalnie”  zgodnie  z  obowiązującymi  w
Polsce przepisami.

5. Uczestnik/uczestniczka projektu wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, nagrań
wideo  i  audio  zrobionych  podczas  projektu  oraz  umieszczenie  ich  między  innymi  na   stronie
internetowej  Fundacji,  funpagu  Fundacji  na  Facebooku  i  youtube.com  oraz  w  materiałach
promujących statutową działalność Fundacji.

§4 Monitoring i kontrola

1. W celu prawidłowej realizacji projektu i rzetelnego wydatkowania środków przyznanych w ramach
wsparcia  Fundacja  ma  obowiązek  monitorowania  przebiegu  projektu,  zwłaszcza  w  aspekcie
osiągnięcia założonych rezultatów projektu.

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/a jest udzielić informacji związanych z udziałem w
projekcie niezbędnych dla celów kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych
działań.

 §5 Informacje końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i dodatkowych zapisów w niniejszym
regulaminie.

2.  Aktualna  treść  Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  oraz  dokumenty  rekrutacyjne
dostępne są pod adresem: www.dobrezycie.org/seniorzy-aktywni-lokalnie-2018

3.  Wszelkich  informacji  udziela  koordynator  projektu:  Beata  Piech,  501-253-932,
bpiech@dobrezycie.org
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