
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA 

działającego w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Nieszawie!” 
 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni Seniorzy 

w Nieszawie!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne Społeczeństwo, na 

podstawie umowy nr UM_WR.433.1.278.2019 z dnia 29.10.2019 r 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Realizatorem Projektu jest Gmina Miejska Nieszawa ul. 3 Maja 2, w imieniu której działa 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 10, 87-730 Nieszawa, 

4. Biuro projektu mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie, przy ul. 

Sienkiewicza  10. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r. 

6. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności  i usług społecznych  

w szczególności usług opiekuńczych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 

2021 r. 

Celem realizacji zaplanowanych działań jest: 

- przeciwdziałanie niesamodzielności i wykluczeniu społecznemu, 

- zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie 

umiejętności i indywidualnych  zainteresowań), 

-  zwiększenia aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; 

- zapewnienie dostępu do działań i wydarzeń kulturowych, 

- poprawa sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych, 

- wsparcie psychologiczne i prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji  

o obowiązujących przepisach prawa. 

§ 2 

Szczegółowy opis rekrutacji 

 

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 21 stycznia 2020r. Efektem procesu rekrutacji będzie 

utworzona lista uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa uczestników. 

W przypadku nie zrekrutowania zakładanej liczby osób, zostanie przeprowadzona rekrutacja  

uzupełniająca w lutym 2020r. poprzedzona ponowną akcją informacyjną poszerzoną o 

dodatkowe ulotki, spotkania z potencjalnymi uczestnikami przedstawiające korzyści płynące z 

udziału w projekcie. 

Lista rezerwowa zostanie utworzona na podstawie zgłoszeń uczestników którzy nie 

zakwalifikowali się do projektu, ale spełnili wszelkie kryteria niezbędne do uczestniczenia w 

projekcie. Wnioskodawca utworzy kolejność ze względu na ilość przyznanych punktów w 

procesie rekrutacji 



§ 3 

Rekrutacja do projektu 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie  

Kryteria formalne: 

- os. zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej z terenu Miasta Nieszawa (woj. kuj-pom)  

- os. niesamodzielne z Miasta Nieszawa (woj. kuj-pom) 

- miejsce zamieszkania: do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkujące na terenie 

M. Nieszawa- zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 

 

Kryteria merytoryczne: 

Wsparcie w pierwszej kolejności będzie adresowane do osób z niepełnosprawnościami i osób 

niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w Ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – waga pkt. 50  

 

Kryteria wyboru uczestników  projektu będą zapewniały preferencje dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społ. z poniższych kategorii: 

- os. zagrożone ubóstwem lub wyklucz. społecznym doświadczające wielokrotnego wyklucz. 

społ. – waga pkt. 10  

- os. korzystające z POPŻ - waga 10 

- os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz os. z 

niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – waga pkt.10  

- os. zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach 

rewitalizacji lub gminnym programie rewitalizacji – waga pkt. 10  

 

Decyzja o przyznaniu os. niesamodzielnej lub jej opiekunom usług opiekuńczych będzie 

poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i 

zawodowej) danej os. niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. 

 

Do projektu będą przyjmowane osoby mające największą liczbę punktów. W przypadku tej 

samej liczby punktów liczona będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Os. z niepełnosprawnościami będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie.  

 

Wnioskodawca gwarantuje, że rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego 

traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu 

na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup 

społecznozawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie 

społeczne. 

 

 

 

 



Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do projektu 

na wzorze, stanowiącym załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i 

dostarczenie go w wyznaczonym terminie  tj. do dnia  21 stycznia 2020r. do biura projektu: 

- osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miasta Nieszawa, w dni robocze w godzinach pracy urzędu, 

- przesłać oryginały pocztą na wyżej wymieniony adres lub przekazać dokumenty podczas 

spotkania z kadrą projektu (dogodne dla osób niepełnosprawnych). W przypadku przesłania 

dokumentów za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru) za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego. 

Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

 

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Nieszawa www.nieszawa.pl oraz w biurze projektu w budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Nieszawie, ul. Sienkiewicza 10, 87-730 Nieszawa , a także w Sekretariacie 

Urzędu Miasta Nieszawa ul. 3 Maja 2 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nieszawie, ul. 3 Maja 2. 

 

Zgłoszenia, które nie są kompletne i/lub nie zawierają danych umożliwiających kontakt 

z Kandydatem/Kandydatką nie będą rozpatrywane. 

 

Proces rekrutacji do projektu polegał będzie na ocenie merytorycznej, punktowej (ocena mająca 

na celu wsparcie w pierwszej kolejności grup najbardziej defaworyzowanych) zgodnie z 

regulaminem rekrutacji. 

 

Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup. 

 

Sporządzony zostanie protokół z rekrutacji wraz z listami osób zakwalifikowanych do projektu: 

lista podstawowa i lista rezerwowa. Listy dostępne będą w biurze projektu. Osoby 

zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. 

 

 

 

§ 4 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu 

zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do Realizatora Projektu pisemne oświadczenie o tym 

fakcie (osobiście, e-mailem, bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 

3. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, działania siły wyższej 

i nie mogły być znane Uczestnikowi/Uczestniczce w momencie przystąpienia do Projektu. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

z listy Uczestników/Uczestniczek Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 

regulaminu. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy uczestników 

projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego 

Regulaminu. 



2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora 

Projektu. 

3. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Realizator Projektu 

zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie. 

Aktualizacja będzie zamieszczana na stronie internetowej oraz dostępna w biurze projektu. 

 

............................................................................. 

Data i Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 


