
                                             
POMAGAM WIĘC JESTEM 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  

na lata 2014-2020 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Pomagam więc jestem” 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Projekt „Pomagam więc jestem” zwany dalej projektem, dofinansowany jest ze środków Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

2. Przedmiotem regulaminu jest sprecyzowanie ogólnych warunków uczestnictwa w projekcie, 

procedur rekrutacji, zasad organizacji działań oraz praw i obowiązków uczestników projektu oraz 

Realizatora projektu. 

3. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 z siedzibą 

w Rejowcu Fabrycznym  (zwana dalej realizatorem) 

4. Biuro projektu znajduje się w Rejowcu Fabrycznym (22-170) przy ul. Mickiewicza 3, tel. 

825663474, e-mail: biuro@promenadas12.pl 

5. Celem projektu jest wdrożenie nowej formy wsparcia : usług wspomagających i opiekuńczych dla 

seniorów oraz aktywizacji seniorów w kierunku samodzielnego tworzenia systemów wsparcia i 

samoorganizacji. 

Cel ten będzie realizowany w dwóch modułach: 

I moduł: Rozwój usług opiekuńczych i wspomagających w oparciu o mechanizm pomocy sąsiedzkiej 

i wolontariat 

II moduł: Wzmocnienie kompetencji i zaangażowania osób starszych w celu rozwoju różnych form 

samoorganizacji i samopomocy. 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

§ 2 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby które: 

I moduł:  

 mają ukończone 60 lat  

 samotnie prowadzą gospodarstwo domowe 

 nie są zatrudnione 

 nie korzysta z usług opiekuńczych ( opiekun z MOPS lub GOPS, opiekun pobierający 

specjalny zasiłek opiekuńczy) 
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 mają miejsce zamieszkania w gminie Rejowiec Fabryczny bądź w mieście Rejowiec 

Fabryczny 

II moduł: 

 mają ukończone 60 lat  

 maja miejsce zamieszkania na terenie gmin Sawin, Siedliszcze, Chełm, Rejowiec, Rejowiec 

Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny. 

2. Kryteria weryfikowane będą na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

(załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu). 

3. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w 

projekcie 

4. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 30 uczestników. 

§ 3 

Procedura rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. 

2. Za rekrutację do projektu odpowiedzialny jest Koordynator projektu. 

3. Dokumenty rekrutacyjne złożone przez kandydata do projektu będą oceniane pod względem 

formalnym poprzez weryfikację informacji zawartych w formularzu. 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie można przekazać za pomocą Formularza zgłoszeniowego do 

Biura projektu za pomocą poczty e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście. 

5. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie www.promenadas12.pl 

6. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane mailowo, telefonicznie bądź osobiście. 

7. Utworzona zostanie lista osób rezerwowych. 

§ 4 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: 

 I moduł -10 uczestników 

 Pomoc seniorom w czynnościach życia codziennego, świadczona w warunkach 

domowych przez ich sąsiadów tj. załatwianie spraw w urzędach, poradniach 

lekarskich (max 30 km od miejsca zamieszkania), realizację recept, dokonywanie 

zakupów spożywczych, sporządzanie posiłków, uprzątniecie mieszkania oraz 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem, z wyłączeniem usług pielęgnacyjnych.  

Wymagania jakie powinni spełnić opiekunowie: 

http://www.promenadas12.pl/
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 Miejsce zamieszkania w pobliżu podopiecznego 

 Nieposzlakowania opinia 

 Dyspozycyjność 

 Odpowiedzialność 

 Pożądane prawo jazdy kat. B 

 Wysoka kultura osobista 

 Brak  pokrewieństwa i powinowactwa z podopiecznym 

1) Usługa pomocy sąsiedzkiej może być świadczona tylko za obopólna zgodą i akceptacją obu 

stron – opiekuna i podopiecznego. 

2) W przypadku rażących zaniedbań, niewłaściwego wywiązywania się opiekuna z 

obowiązków, organizator ma prawo do zmiany opiekuna na każdym etapie realizacji 

projektu. 

3) Udział w projekcie osób starszych (podopiecznych) jest dobrowolny i bezpłatny. 

 II moduł – 20 uczestników 

 Warsztaty udzielania pierwszej pomocy  

 Warsztaty komputerowe  

 Warsztat – szkoła fundraisera 

 Warsztaty psychologiczne 

 Cykl wykładów – bezpieczny senior 

1) Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

2) Uczestnicy II modułu zobowiązani są do udziału we wszystkich warsztatach organizowanych 

w ramach projektu. 

3) Uczestnicy II modułu otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne 

4) Harmonogram zajęć ustalony zostanie w trybie roboczym 

5) Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz programie 

zajęć. Uczestnicy projektu będą o zmianach informowani na bieżąco. 

§ 5 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w związku ze zdarzeniami niezależnymi od 

uczestnika projektu, wynikającymi z działania siły wyższej, ważnych przyczyn osobistych 
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(losowych), przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia 

przewidzianego w projekcie. 

2. Rezygnacja następuje poprzez złożenie przez uczestnika pisemnego bądź ustnego oświadczenia. 

3. Po rezygnacji uczestnika w projekcie jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, która 

potwierdzi chęć udziału w projekcie. 

§ 6 

Dane osobowe oraz monitoring uczestników 

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

 Potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności, 

 Udziału w ewaluacji projektu w formie: wypełniania ankiet monitorujących związanych z 

projektem 

2. Uczestnik wyraża dobrowolna zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem 

rekrutacji, organizacji działań, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach koordynacji 

projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Stowarzyszenie LGD 

PROMENADA S 12 z obowiązków wobec Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie 

zmieniony zostanie cel przetwarzania. 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w projekcie. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu oraz na stronie: www.promenadas12.pl 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej 

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem należy do organizatora. 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy nr 1 – Moduł I 

2. Formularz zgłoszeniowy nr 2 – Moduł II 

 

 

http://www.promenadas12.pl/

