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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pt.: „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie"

współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj awsko-Pomorskiego 2014 - 2020

w ramach 9 Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3 Rozwój ushig zdrowotnych i społecznych;
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

I. Postanowienia ogólne

l. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w projekcie pt.: „Aktywni
seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie".

2. Projekt realizowany jest w okresie od 04.05.2021 r. do 28.04.2023 r. na podstawie umowy o
dofinansowanie nr UM WR.433.l.037.2021.

3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl. 1000-1ecia 25, Golub-
Dobrzyń.
Biuro czynne jest w godzinach 7.30-15.30.

5. Projekt obejmuje swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki Gminy Golub-Dobrzyń.

II. Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 40 osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu (35K,5M) w wieku powyżej 60 r. życia poprzez utworzenie Klubu
Aktywnego Seniora w Paliwodziźnie i tym samym poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym 40
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w terminie do 28.04.2023 r.
Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Paliwodziźnie, co przyczyni się do
zwiększenia o 40 liczby miejsc świadczenia usług społecznych na terenie gminy Golub-Dobrzyń. Wsparcie
w ramach projektu skierowane jest do 40 seniorów (35K, 5M) w wieku 60+, osób potrzebujących wsparcia
w codziennym ńinkcjonowaniu, które ze względu na swój podeszły wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Projekt
przewiduje utworzenie Klubu Aktywnego Seniora, w ramach którego realizowane będą warsztaty/zajęcia
prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne. Projekt będzie realizowany w okresie 04.05.2021 r.-28.04.2023 r.
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Główne zadania to:
l. Wyposażenie Klubu Aktywnego Seniora w Paliwodziźnie.
2. Realizacja zajęć w Klubie Aktywnego Seniora.

III. Uczestnicy projektu

l. Projekt jest skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na
terenie gminy Golub-Dobrzyń w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wsparcie w ramach
projektu skierowane jest do 40 seniorów (35K, 5M) w wieku 60+, osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu z uwagi na stan zdrowia i niepełnosprawność, które ze względu na swój
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podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych.
Projektem zostaną objęte osoby w wieku powyżej 60 r.ż., osoby potrzebujące wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, które mają utrudniony dostęp do usług społecznych, są zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, z grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osoby,
które z uwagi na niskie dochody mają ograniczoną możliwość korzystania z usług. Osoby te trzymają
wsparcie w ramach utworzonego Klubu Seniora w Paliwodziźnie. Usługi opiekuńcze są świadczone dla
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

2. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą zostać osoby spełniające kryteria rekrutacji:
l. KRYTERIA FORMALNE I OBOWIĄZKOWE:

osoba zamieszkująca na terenie gminy Golub-Dobrzyń (oświadczenie uczestnika),
osoba w wieku 60+ (informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym z oświadczeniem, że
podane informację są prawdziwe),
osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (na podst. ośw. o potrzebie

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz z podaniem przyczyny tego stanu rzeczy -
chorobie lub niepełnosprawności).

2. PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
zgodnie z kryteriami punktowanymi wskazanymi w rozdziale IV niniejszego regulaminu.
Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych musi być poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną
sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby oraz jej opiekunów faktycznych.
Usługi opiekuńcze mogą być świadczone tylko dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub
wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych
czynności dnia codziennego.
Osoby starsze mogą uczestniczyć w projekcie, ale wiek nie jest wystarczającą przesłanką do uznania osoby
za potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagającą pomocy w wykonywaniu czynności
dnia codziennego. Oprócz osiągnięcia określonego wieku, musi to być wystąpienie choroby lub
niepełnosprawności, które ograniczają samodzielność (np. demencji, artretyzmu czy całego szeregu innych
chorób związanych z podeszłym wiekiem) - zgodnie z Regulaminem konkursu.

IV. Proces rekrutacji
l. Za rekrutację do projektu odpowiada Wnioskodawca w zakresie prowadzonych przez siebie zadań,

na zasadach określonych we wniosku o dofmansowanie.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 04.05.2021 r. do 31.08.2021 r.
3. Termin rekrutacji uzupełniającej będzie ustalany na bieżąco i podawany do publicznej wiadomości

w momencie posiadania wolnego miejsca (możliwość uzupełnienia uczestników).
4. Za proces rekrutacji odpowiedzialny będzie Kierownik Klubu Seniora oraz pracownik GOPS.
5. Dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna na stornie internetowej Wnioskodawcy

lłttEs://www;yggohMohrzyn;.g|, w wersji papierowej w biurze projektu oraz w samej
placówce.

6. Sposób rekrutacji jest dostosowany do potrzeb grupy docelowej, z poszanowaniem tajemnicy,
dyskrecji i godności kandydatów, z zachowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji.

7. Przebieg procesu rekrutacji:
l) Osoba zainteresowana udziałem w projekcie/Opiekun prawy zobowiązana/y jest do złożenia

dokumentacji rekrutacyjnej, osobiście lub za pośrednictwem innych osób w biurze projektu w
Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń lub w Klubie Seniora w Paliwodziźnie.

2) Etapy rekrutacji:
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• Opracowanie Regulaminu Rekrutacji i formularzy (dostępnych w biurze proj. Oraz na stronie
www)
Przyjmowanie zgłoszeń na podstawie formularza rekrutacyjnego uwzględniającego
indywidualne potrzeby UP oraz niezbędnych oświadczeń/ zaświadczeń.

• Kwalifikacja do projektu, utworzenie listy uczestników projektu, zakwalifikowanie do proj.
zatwierdzenie przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku większej liczby kandydatów powstanie lista rezerwowa, z której będą rekrutowane w I-szej
kolejności osoby zakwalifikowane do projektu z największą liczbą punktów. W skład komisji rekrutacyjnej
wchodził będzie personel merytoryczny i os. prowadzące zajęcia opisane we wniosku jako opiekunowie;
formularze zgłoszeniowe będzie można składać w Klubie Seniora. Indywidualna ścieżka wsparcia zostanie
przygotowana po zakończeniu rekrutacji przed rozpoczęciem zajęć.

Projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz
osoby z niepełnosprawnością odbywa się na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia,
opracowanej we współpracy z uczestnikiem proj. Przygotowanie planu wsparcia zostanie poprzedzone
przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją
problemowej oraz potencjahi, predyspozycji i potrzeb.

Decyzja o przyznaniu osobie potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu usług opiekuńczych
będzie każdorazowo poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej danej osoby
potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz opiekunów faktycznych tej osoby. Dostępność
do proj. dla osób z niepełnosprawnościami zapewniona przez możliwość osobistego kontaktu /poprzez
opiekuna/członka rodziny osoby niepełnosprawnej, zgłoszenie telef./ kontakt kadry proj. z potencjalnym
uczestnikiem projektu.

3) Dokumentację rekrutacyjną stanowią:
> Formularz zgłoszeniowy,
> Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
> inne niezbędne dokumenty, np. orzeczenia, opinie, zaświadczenia, potwierdzające spełnienie

kryteriów preferowanych.

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie będzie On zobowiązany do
podpisania także:

> Deklaracji uczestnictwa,
> Umowy uczestnictwa w projekcie.

4) Po złożeniu dokumentacji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna w składzie Kierownik Klubu
Seniora oraz pracownik GOPS, dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika projektu pod
względem spełniania kryteriów grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób preferowanych
do objęcia wsparciem.

5) W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby spełniające kryteria formalne i
zaliczane do grupy preferowanej do objęcia wsparciem wedle przyznanych punktów:

PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby spełniające kryteria:

a. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego; +5 pkt. (zaświadczenie z GOPS lub
oświadczenie),
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b. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; +5 pkt. (orzeczenie o
niepełnosprawności),
c. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu
zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych); +5 pkt. (orzeczenie
o niepełnosprawności sprzężonej/zaświadczenie lekarskie/ lub inny dokument poświadczający stan
zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),
d. korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina),
o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ) +10 pkt;
(oświadczenie lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu PO PZ),
e. zamieszkujących na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie
programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020; +5 pkt. (oświadczenie uczestnika o miejscu
zamieszkania),
f. osoby z niepełnosprawnościami i osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dniał 2 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, +31pkt.

Wnioskodawca zapewni preferencje na etapie rekrutacji do projektu, wszystkich ww. kategorii osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Projekt zakłada pierwszeństwo w dostępie do usług
opiekuńczych osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego:

6) Zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną osoby, które otrzymały największą liczbę
punktów tym samym spełniają największą ilość kryteriów punktowych.

7) Punkty z poszczególnych kryteriów sumują się. W przypadku uzyskania jednakowej liczby
punktów o kolejności na liście zakwalifikowanych do udziału w projekcie decyduje liczba
punktów uzyskana w kryterium punktowym a), a następnie kolejność składania formularzy.

8) Kandydat, który spełnił kryteria grupy docelowej, ale ze względu na wyczerpanie się limitu
miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę rezerwową. Z listy rezerwowej,
w pierwszej kolejności przyjmowane będą do projektu osoby preferowane do objęcia
wsparciem, które otrzymały największą sumaryczną ilość punktów, które potwierdzą chęć
uczestnictwa w projekcie.

9) Dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana w Biurze Projektu.

V. Rodzaje wsparcia

l. Zajęcia dla seniorów w Klubie Seniora: w okresie 20 m-cy od DC 2021 r.- IV 2023 r. Liczba seniorów
objętych proj. 40 os (35K, 5M):

Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania: w tym kurs tańca 2 grupy = 8 h/m-c x 20
m-cy, razem 160 h,
Cel: nauka tańców polskich i europejskich,
Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania: w tym j. angielski 2 grupy = 8 h/m-c x 20
m-cy, razem 160 h,
Cel: nauka mówienia, czytania w j. angielskim,
Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania: w tym zajęcia kulinarne 4 grupy = 4 h/m-c
x 20 m-cy, razem 80 h,
Cel: rozwinięcie umiejętności gotowania zdrowych potraw,
Zajęcia edukacji prozdrowotnej 2 gr. x l raz w miesiącu po l h, razem 40h,
Cel: wzrost wiedzy seniorów z zakresu zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,
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Edukacja kulturalna wyjazdy do kina, teatru) 3 wyjazdy w ciągu trwania projektu, 40 os na
wyjazd,
Warsztaty aktywności ruchowej: nordic walking, l grx l xwtygx l godz., razem 80h,
Cel: poprawa sprawności fizycznej seniorów,

• Warsztaty aktywności ruchowej: aerobik, 2g r. ł x w tygodniu po Ih , razem 160h,
Cel: poprawa sprawności fizycznej seniorów.
Poradnictwo psychologiczne 2 gr. l xw tygodniu po l h, razem 160h,
Cel: pomoc psychologiczna.
W powyższych zajęciach będzie uczestniczyło 40 seniorów w tym 35K i 5M.

Liczba godzin zajęć dodatkowych klubu seniora 840.

do wypełnienia obowiązków

prowadzonych przez

VI. Prawa i obowiązki uczestnika
l. Uczestnik / Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do:

l) udostępnienia danych osobowych niezbędnych
sprawozdawczych;

2) podpisania umowy Uczestnictwa
3) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących

Wnioskodawcę jak i zleconych przez Instytucję Pośredniczącą;
4) systematycznego, regularnego udziału w zajęciach
5) informowania o każdej zmianie danych osobowych/kontaktowych, które zostały podane w

Formularzu zgłoszeniowym,
6) zapoznania Uczestników z niniejszym regulaminem i pomocy w jego przestrzeganiu,
7) niezwłocznego poinformowania Kierownika Klubu Seniora lub Opiekuna Klubu Seniora

o rezygnacji z pobytu w Klubie Seniora.
2. Uczestnik/Uczestniczka proj ektu m a prawo do:

l) udziału w zaplanowanych formach wsparcia,
2) podmiotowego traktowania i poszanowania własnej godności,
3) rozwijania swoich zainteresowań,
4) bezpiecznego pobytu w Klubie Seniora.

3. Podczas zajęć w Klubie Seniora oraz w czasie wycieczek uczestnik jest zobowiązany do:
l) uznawania godności i podmiotowości innych osób,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia,
3) przestrzegania regulaminu Klubu Seniora,
4) dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
5) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Klubie Seniora jak i poza nią,

zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.
4. Podczas zajęć w Klubie Seniora oraz w czasie wycieczek Uczestnikom zabrania się:

l) przynoszenia do Placówki przedmiotów niebezpiecznych,
2) przynoszenia do Placówki przedmiotów wartościowych (Placówka nie ponosi

odpowiedzialności za ich ewentualne zgubienie/uszkodzenie).

VII. Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu.

l. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia
udokumentowanych ważnych przypadków zdrowotnych lub losowych, które uniemożliwiają
dalszy udział w Projekcie.

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód
rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.
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3. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje
Wnioskodawca.

VIII. Postanowienia końcowe
l. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2021 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2. Regulamin dostępny jest w Klubie Seniora oraz na stronie intemetowej Wnioskodawcy
https://www.uggolub-dobrzyn.pl,

3. Wnioskodawca projektu „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie" zastrzega
sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wnioskodawcy.

Golub,

w y

ń, dnia 04.05.2021r

\Majfek Rawicz
(odpis Wnioskodawcy


