
 

 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 pt.: „Czas na marzenia” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Gałczewko 
 

współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność                                                    

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny                                         

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020 

 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w projekcie pt.: „Seniorzy z 

pasją” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Gałczewko. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r. na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr 2/2022/G. 

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-lecia 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 świadomości oraz wzrost aktywności społecznej osób starszych 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Golub-Dobrzyń. Dzięki stworzeniu 

odpowiedniej oferty skierowanej do osób starszych, seniorzy będą mogli spotykać się i efektywnie spędzać 

czas. W ramach warsztatów rozwiną swoje pasje, wymienią się doświadczeniami i skorzystają z 

zaplanowanych bloków tematycznych (warsztaty z psychologiem, warsztaty kulinarne, warsztaty z zakresu 

stylu i pielęgnacji urody osób 60+, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, warsztaty artystyczne, warsztaty 

fotograficzne oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne).  

 

 III. Uczestnicy projektu       

 Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą zostać osoby spełniające kryteria rekrutacji: 

 -  KRYTERIA FORMALNE I OBOWIĄZKOWE 0 lub 5 pkt*: 

- osoba zamieszkująca na terenie gminy Golub-Dobrzyń  

- osoba w wieku 60+  

- osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR [na podstawie oświadczenia 

seniora]  

*Uczestnik/uczestniczka otrzymuje 5 pkt w przypadku spełnienia wszystkich ww. kryteriów. 

 -  KRYTERIA PROMUJĄCE: 

- osoba z miejscowości Gałczewko – 5 pkt  

 

O pozytywnym wyniku rekrutacji decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych i obowiązkowych 

oraz suma otrzymanych pozostałych punktów. Każdy z zrekrutowanych uczestników zobowiązany będzie 



 

 
 

do złożenia oświadczenia o braku udziału w innym projekcie z EFS.  

 

IV.  Proces rekrutacji 

1.  Za rekrutację do projektu odpowiada Wnioskodawca w zakresie prowadzonych przez siebie zadań, na   

     zasadach określonych we wniosku o dofinansowanie. 

2.  Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 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 Koordynator Projektu.  

5.  Dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna na stornie internetowej Wnioskodawcy                        

     https://www.uggolub-dobrzyn.pl oraz w wersji papierowej w biurze projektu. 

6.  Sposób rekrutacji jest dostosowany do potrzeb grupy docelowej, z poszanowaniem tajemnicy,  

     dyskrecji i godności kandydatów. 

7. Przebieg procesu rekrutacji: 

1) Osoba zainteresowana udziałem w projekcie/Opiekun prawny zobowiązana/y jest do złożenia 

dokumentacji rekrutacyjnej, osobiście lub za pośrednictwem innych osób w biurze projektu w Urzędzie 

Gminy Golub-Dobrzyń.  

2) Etapy rekrutacji:  

-  Opracowanie regulaminu rekrutacji i formularza rekrutacyjnego, 

- Przyjmowanie zgłoszeń na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz niezbędnych oświadczeń/ 

zaświadczeń,  

- Kwalifikacja do projektu, utworzenie listy zakwalifikowanych do projektu zatwierdzoną 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. Jeśli liczba chętnych 

będzie niższa niż liczba miejsc dostępnych w projekcie zostanie przeprowadzone kolejne spotkanie, a 

termin naboru będzie wydłużony.  

- Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad równości płci i nieograniczania dostępu 

obydwu płci czy osób z niepełnosprawnością. 

3) Dokumentację rekrutacyjną stanowią: 

     -  Formularz zgłoszeniowy, 

     -  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

     -  Dokumenty potwierdzające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

     -  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 dokonuje weryfikacji potencjalnego 

uczestnika projektu pod względem spełniania kryteriów grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób 

preferowanych do objęcia wsparciem. 

5) Zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną osoby, które otrzymały największą liczbę punktów   

     tym samym spełniają największą ilość kryteriów punktowych. 

   6)  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    

https://www.uggolub-dobrzyn.pl/


 

 
 

        w kryterium punktowym a), a następnie kolejność składania formularzy.  

7) 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. 

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

 

V. Rodzaje wsparcia 

1. Warsztaty dla seniorów: w okresie od IV 2022 r. - VII 2022 r. Liczba seniorów objętych projektem - 15 

os. (12K, 3M): 

- warsztaty z psychologiem (10 h) 

- zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe (20 h) 

- warsztaty artystyczne (20 h) 

- warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+ (12 h) 

- warsztaty kulinarne (12 h) 

- warsztaty fotograficzne (20 h) 

- warsztaty z prawnikiem (10 h) 

- wyjazdy kulturalno-animacyjne (5 wyjazdów). 

 

VI. Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik / Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do: 

 1) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych; 

 2) podpisania umowy Uczestnictwa;  

 3) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez 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 Koordynatora Projektu o rezygnacji z udziału w projekcie.  

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do: 

1) udziału w zaplanowanych formach wsparcia; 

2) podmiotowego traktowania i poszanowania własnej godności; 

3) rozwijania swoich zainteresowań; 

4) bezpiecznego pobytu podczas trwania warsztatów.  

3. Podczas warsztatów oraz w czasie wycieczek uczestnik jest zobowiązany do: 

1)  uznawania godności i podmiotowości innych osób; 

2)  przestrzegania zasad kultury współżycia; 

3)  dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych; 

4)  ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie; 

5)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć oraz zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.  

4  Podczas zajęć w warsztacie oraz w czasie wycieczek Uczestnikom zabrania się: 

1) 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. 

1. 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. 

3. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje  

    Wnioskodawca. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Wnioskodawcy                        

       https://www.uggolub-dobrzyn.pl 

3. Wnioskodawca projektu: „Seniorzy z pasją” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Pusta Dąbrówka 

zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.  

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wnioskodawcy. 

 

                                                                                             

                                                                                                         Golub-Dobrzyń, dnia 28.02.2022 r. 

 

 

                                                                                            ………………………………………………… 

                                                                                                                    podpis Wnioskodawcy 
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