
 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020” 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

realizowanym przez Stowarzyszenie  

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network 

w ramach Rządowego Programu  

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

§ 1 

Definicje 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a. Projekt – projekt „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” dofinansowany ze środ-

ków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020; 

b. Realizator projektu – Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network; 

c. Biuro projektu – biuro realizatora projektu  przy ul. Radzikowskiego 37, 31-315 Kraków; 

d. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie; 

e. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie; 

f. Formularz zgłoszeniowy – dokument, którego wypełnienie i złożenie przez kandydata jest warun-

kiem ubiegania się o udział w projekcie. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na terenie 3 gmin 

powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Libiąż, gm. Trzebinia i 3 gmin powiatu dąbrowskiego: 

gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin. 

3. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 

1. Szkolenie Senior Animator Inicjatyw Lokalnych  / Seniorka Animatorka Inicjatyw Lokalnych: 

a. Szkoleniowe wyjazdowe pn. „Integracja społeczna, partnerstwo, współdziałanie”; 

b. Szkolenie stacjonarne pn. „Zasady tworzenia i działania Rad Seniorów – planowanie strategiczne”; 

2. Trening partycypacji lokalnej; 

3. Praktyki Aktywności Lokalnej: 

a. Wizyta grupy A na posiedzeniach Komisji Rady Gminy i na posiedzeniu Rady Gminy; 

b. Seniorskie Skrzynki Obywatelskie; 

4. Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego w Gminie; 

5. Powiatowe Fora Seniorów: Forum seniorów powiatu chrzanowskiego, czyli seniorzy w działaniu 

i współdecydowaniu i Forum seniorów powiatu dąbrowskiego, czyli seniorzy w działaniu i współdecydo-

waniu; 
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4. Grupę docelową projektu stanowi 180 osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w 3 gminach 

powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Libiąż, gm. Trzebinia i 3 gminach powiatu dąbrow-

skiego: gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin.  

Grupa docelowa projektu dzieli się na: 

a. Grupę I – po 10 os. z każdej z 6 gmin = 60 osób.  

Seniorzy powyżej 60 roku życia, w tym przedstawiciele (osoby powyżej 60 roku życia) podmiotów 

działających na rzecz osób starszych, tj. NGO, UTW, Klubów Seniora, Stowarzyszeń Emerytów i 

Rencistów, KGW, OSP, organizacji kościelnych, którzy przygotują zgłoszenie do gmin – jako grupy 

inicjatywne seniorów oddolnej inicjatywy seniorów – wniosku o powołanie gminnej rady seniora w 

oparciu o pkt. 2 i pkt. 4 art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w 6 gminach 

woj. małopolskiego: 3 gminach z pow. chrzanowskiego i 3 gminach z pow. dąbrowskiego.  

Biorą udział w działaniach:  

1. Senior Animator Inicjatyw Lokalnych / Seniorka Animatorka Inicjatyw Lokalnych,  

2. Trening Partycypacji Społecznej,  

3. Praktyka Aktywności Lokalnej,  

4. Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego w Gminie,  

5. 2 Powiatowe Fora Seniorów: Forum seniorów powiatu chrzanowskiego, czyli seniorzy w działaniu 

i współdecydowaniu i Forum seniorów powiatu dąbrowskiego, czyli seniorzy w działaniu 

i współdecydowaniu (udział w 1 forum – w zależności od powiatu). 

b. Grupę II – po 6 osób z każdej z 6 gmin = 36 osób.  

Seniorzy powyżej 60 roku życia, którzy będą wzmacniać i uzupełniać w gminie działania grupy 

inicjatywnej seniorów do złożenia wniosku o powołanie w gminach Rad Seniorów.  

Biorą udział w działaniach:  

2. Trening Partycypacji Społecznej,  

3. Praktyka Aktywności Lokalnej,  

4. Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego w Gminie,  

5. 2 Powiatowe Fora Seniorów: Forum seniorów powiatu chrzanowskiego, czyli seniorzy w działaniu 

i współdecydowaniu i Forum seniorów powiatu dąbrowskiego, czyli seniorzy w działaniu 

i współdecydowaniu (udział w 1 forum – w zależności od powiatu). 

c. Grupę III – po 14 seniorów powyżej 60 roku życia z każdej z 6 gmin = 84 osoby.  

Biorą udział w działaniach:  

4. Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego w Gminie,  

5. 2 Powiatowe Fora Seniorów: Forum seniorów powiatu chrzanowskiego, czyli seniorzy w działaniu 

i współdecydowaniu i Forum seniorów powiatu dąbrowskiego, czyli seniorzy w działaniu 

i współdecydowaniu (udział w 1 forum – w zależności od powiatu). 
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§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe w jednej z 3 gmin powiatu 

chrzanowskiego: gm. Chrzanów, gm. Libiąż, gm. Trzebinia i 3 gmin powiatu dąbrowskiego: gm. Dąbrowa 

Tarnowska, gm. Olesno, gm. Szczucin. 

2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się systematycznie, przed rozpoczęciem 

kolejnych działań projektowych, poprzez: 

a. kampanię promocyjno-informacyjną i dystrybucję formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie; 

b. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych; 

c. weryfikację zgłoszeń w oparciu o następujące kryteria: kolejność zgłoszeń – przy spełnieniu 

kryterium wieku 60+ i zamieszkania w jednej z 3 gmin powiatu chrzanowskiego: gm. Chrzanów, 

gm. Libiąż, gm. Trzebinia i 3 gmin powiatu dąbrowskiego: gm. Dąbrowa Tarnowska, gm. Olesno, 

gm. Szczucin.; 

d. wybór uczestników projektów – zostaną utworzone listy podstawowe uczestników gr. I, II i III 

oraz listy rezerwowe; 

3. Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans, w tym równości płci. 

 

§ 5 

Udział w projekcie, prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestniczenia w przewidzianych dla danej grupy działaniach pro-

jektu, podpisywania list potwierdzających obecność, odbiór materiałów, korzystanie z noclegu, cateringu, 

transportu w ramach działań projektu oraz udziału w badaniach ankietowych prowadzonych w czasie trwa-

nia projektu i po jego zakończeniu. 

3. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku wystąpienia ważnych oko-

liczności, które uniemożliwiają dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgło-

szenia w formie pisemnego oświadczenia zawierającego powód rezygnacji. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do realizatora projektu. 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 

 
 

 


