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§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: “Senioralny Klub 

Wsparci Obywatelskiego”. 

2. Zadanie jest wspótfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  

w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych:  “Aktywni+” na lata 2021-

2025. 

3. Realizatorem projektu jest Fundacja Atelier Społdzielczości i Ekonomii Społecznej  

z Katowic. 

4. Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2021 roku do 3l grudnia 2021 roku. 

5. Projekt jest realizowany na terenie miasta Katowice. 

 

§2 

Słownik pojęć 

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają: 

1. Realizator projektu/wnioskodawca - Fundacja Atelier Społdzilczości i Ekonomii 

Społecznej 40-688 Katowice, ul. Michała Gierlotki 8. 

2. Uczestnik/członek grupy docelowej - zakwalifikowana zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie osoba, która bezpośrednio korzysta z zajęć  

w ramach działań projektowych. 

3. Projekt i zadanie - “Senioralny Klub Wsparcia Obywatelskiego”. 

6. ASOS - program wieloletni na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025. 

4. Biuro projektu - siedziba Fundacji Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, 40-

688 Katowice, ul. Michała Gierlotki 8. 

 
§3 

Cel i założenia projektu 

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 30 osób po 60 roku  życia 

(22 kobiet, 8 mężczyzn) z terenu Katowic, poprzez realizację działań przygotowujących  

i bezpośrednich w ramach Klubu Aktywności Obywatelskiej Seniora, włączających 

min. 15 seniorów ze społeczności lokalnej, ukierunkowanych na wzrost zaangażowania 

obywatelskiego seniorów, ich udziału w decyzjach władz i podjęcie działań 

partycypacyjnych przy współpracy z lokacyjnymi instytucjami decyzyjnymi  w okresie  

7 miesięcy, od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 r. 
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§4 

Uczestnicy projektu 

 

1. Adresatem bezpośrednim zadania publicznego jest 30 osób po 60 r. życia, 

zamieszkujących w Katowicach, które zadeklarują udział w zajęciach projektowych  

i zostaną zakwalifikowane do udziału na podstawie oceny motywacji do działania  

w projekcie. 

2. Adresatem pośrednim zadnia jest 15 osób po 60 r. życia, które zostana zaproszone do 

udziału  w III etapie realizacji projektu. 

 
§5 

Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans  

i z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Skierowana będzie do 3 grup uczestników,  

w 3 spotkaniach informacyjnych, na których będą przedstawione założenia projektu, 

planowane zadania oraz procedura rekrutacyjna. 

2. Osoba zakwalifikowana do projektu zobowiązuje się do rzetelnego uczestnictwa we 

wszystkich formach wsparcia określonych w jego ścieżce uczestnictwa zgodnie ze 

złożoną deklaracją. 

3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą składać formularze zgłoszeniowe  

w biurze projektu. Formularze niekompletne bądź nie uzupełnione do zakończenia 

naboru (tzn. takie, w których nie podano informacji pozwalających zbadać 

kwalifikowalność kandydata do udziału w projekcie lub nie wyrażono zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub udział w projekcie bądź nie podpisane) nie będą 

rozpatrywane. 

4. Koordynator zweryfikuje czy osoby zainteresowane spełniają kryteria udziału  

w projekcie i dokona wyboru uczestników zadania biorąc pod uwagę kryteria: 

zamieszkanie na terenie objętym zadaniem, chęć udziału w projekcie, przynależność do 

odpowiedniej grupy wiekowej (powyżej 60 roku życia). 

5. Uczestnicy zostaną wyłonieni z pośród osób, które złożą deklaracje uczestnictwa  

i otrzymają wysoką ocenę w badaniu motywacji – rozmowie z koordynatorem projektu 

(punktacja 1-5, gdzie 1- to bardzo niska motywacja, 5-bardzo wysoka). 

6. Rekrutacja zasadnicza będzie prowadzona w okresie od 01 czerwca do 31.07.2021 r. oraz 

przez cały okres realizacji projektu, w przypadku konieczności uzupełnienia listy 

podstawowej lub rezerwowej prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. 

7. Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa  

w projekcie, podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie oraz  wyraziła zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 

8. Koordynator zadania utworzy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Osoby 

zakwalifikowane zostaną powiadomione osobiście / telefonicznie. 
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9. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące rekrutacji powinny być składane w formie 

pisemnej w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia w biurze projektu listy osób 

zakwalifikowanych do projektu. 

10.  Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres, jak również 

opis podstaw reklamacji lub skargi. 

11.  Reklamacje rozpatrywane będą przez wnioskodawcę w terminie 3 dni od dnia ich 

doręczenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba, która reklamację złożyła 

zostanie powiadomiona pisemnie. 

12. Uczestnik zgłaszając chęć udziału w projekcie, zobowiązuje się do rzetelnego 

uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia określonych w projekcie. 

 

§6 

Zakres wsparcia 

 
1. Projekt, o którym mowa w § 1 pkt 1. oferuje wsparcie w formie warsztatów: 

- warsztaty rozwoju kompetencji indywidualnych i zespołowych, 

- trening uważności,  

- wsparcie coachingowe,  

- warsztaty samoobrony fizycznej i psychologicznej, 

- warsztaty lidera animacji, 

- warsztaty IT, 

- wizyty studyjne.   

2. Dyżury w ramach Klubu Aktywności Obywatelskiej: 

- psychologa,  

- dietetyka,  

- prawnika.  

 
§7 

Organizacja wsparcia 

 
1. W trakcie zajęć grupowych zapewnione zostaną materiały oraz poczęstunek (kawa, 

herbata, ciasteczka). 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w działaniach projektowych zgodnie  

z obowiązującym harmonogramem. 

3. Warsztaty, spotkania, wizyty studyjne odbywać się będą w dni robocze w godzinach 

określonych w harmonogramie. 

 
§8 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 
 

1. Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do powiadomienia o każdej zmianie w danych 

osobowych. 
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3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na warsztatach, 

spotkaniach, wizytach studyjnych na liście obecności własnoręcznym podpisem. 

4. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika spowodowane chorobą 

lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego 

zawiadomienia, złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności, lub 

potwierdzenia przez lekarza. 

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania umowy o wolontariat po zakończeniu 

I etapu projektu. 

6. Uczestnik projektu zobowiązany jest na każdym etapie realizacji projektu do wypełnienia 

koniecznych ankiet. 

 

§9 

Odpowiedzialność porządkowa uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania: 

a) regulaminu uczestnictwa w projekcie  

b) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

c) przepisów przeciwpożarowych; 

d) przyjętego sposobu potwierdzania obecności na zajęciach; 

e) określonych w harmonogramie zajęć godzin trwania kursu/szkolenia; 

f) ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. 

 
 

§10 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy biorących 

udział w projekcie w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, 

przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik jest zobowiązany zwrócić 

otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze. 

 

§11 

Zasady monitoringu 

 

Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę skuteczności 

działań podjętych w ramach projektu. 
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§12 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wszystkie dane osobowe w ramach projektu “Senioralny Klub Wsparci 

Obywatelskiego”, są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych  

z obowiązującym prawem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Atelier Społdzilczości i Ekonomii 

Społecznej w Katowicach. 

3. Uczestnik projektu podaje swoje dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia projektu 

dobrowolnie.  

4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych udostępnianych innym 

podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu “Senioralny Klub 

Wsparci Obywatelskiego” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości  

w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-

2025. 

5. Na zasadach przewidzianych przepisami aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie 

danych osobowych Uczestnik projektu ma prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie “Senioralny 

Klub Wsparci Obywatelskiego”. 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu i złożenia na 

tę okoliczność stosownego oświadczenia. Brak aktywnego i rzetelnego  uczestnictwa 

w projekcie (frekwencja pioniżej 80%) będzie podstawą do skreślenia z listy 

uczestników. 

3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez 

wnioskodawcę. 

4. Ostateczna interpretacja ,,Regulaminu uczestnictwa w projekcie'' należy do realizatora 

projektu w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie 

ministerstwa. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od chwili ogłoszenia. Realizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu, o czym poinformują zainteresowanych na 

własnych stronach internetowych. 

 
 

 

 

 


