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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

Pod tytułem: „Same plusy 60 +” 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie pod tytułem „Same plusy 60 +”. 

2. Nazwa beneficjenta – Gmina Nowe Piekuty. 

3. Realizator – Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach. 

4. Partner – Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń”. 

5. Typ projektu - wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług 

asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej społeczności. 

6. Uczestnik projektu - osoba zakwalifikowana do wsparcia w ramach projektu w procesie 

rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji. 

§ 2 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja 

społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. 

2. Beneficjentem  projektu jest  Gmina Nowe Piekuty z siedzibą: ul. Główna 8,18-212 Nowe 

Piekuty,  Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach z siedzibą: 

ul. Główna 23a, 18-212 Nowe Piekuty, a partnerem Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń ”. 

3. Projekt realizowany w okresie od 04.05.2021r. do 30.04.2023r. 
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4. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności 40 osób (30 kobiet i 10 mężczyzn) 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez rozszerzenie oferty oraz 

zwiększenie liczby miejsc w istniejącym Klubie Seniora w okresie od 04.04.2021r. do 30.04. 

2023r”. 

5. W ramach projektu realizowane będą zadania i działania: 

Zadanie 1 – Prowadzenie Klubu Seniora:  

1) Zatrudnienie Opiekuna Klubu Seniora 

Zadanie 2 – Zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej: 

1) Warsztaty plastyczno - rękodzielnicze 

2) Warsztaty aktorsko – taneczne 

3) Warsztaty kulinarne 

4) Spotkania szachowe 

5) Warsztaty multimedialne 

Zadanie 3- Wsparcie prozdrowotne 

1) Zajęcia z dietetykiem 

2) Zajęcia relaksacyjne z psychologiem 

3) Zajęcia ruchowe 

4) Spotkania ze specjalistami 

5) Zajęcia z kosmetologiem 

Zadanie 4 – Działalność kulturalna 

1) Wyjazdy kulturalne 

2) Wycieczki edukacyjno – poznawcze 

3) Wydarzenia kulturalne 

4) Imieniny seniora 

5) Spotkania ze sztuką regionalną 

6) Spotkania dyskusyjne 
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Zadanie 5- Poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny 

1) Spotkania z pracownikiem socjalnym 

§ 3 

UCZESTNICY PROJEKTU I KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnicy projektu: 

1.1  40 osób (30 kobiet, 10 mężczyzn) zamieszkujących gminę Nowe Piekuty, 

1.2 seniorzy w wieku 60+ 

1.3 osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ), 

wymagające jednocześnie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

2. Preferencje uczestnictwa w projekcie: 

2.1 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej  

z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

2.2  osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

2.3 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

2.4 osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących; 

2.5 osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ). 
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§ 4 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją promocyjną projektu, która będzie obejmować 

zamieszczenie informacji o projekcie i naborze uczestników do projektu na tablicy ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej Beneficjenta, Realizatora, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych 

Piekutach.  

2. Rekrutacja do projektu odbędzie odbywać się w oparciu o formularz rekrutacyjny dostępny 

w biurze projektu i na stronie internetowej: www.nowepiekuty.pl 

3. Formularze należy składać w wyznaczonym terminie do biura Projektu, które mieści się pod 

adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, ul Główna 23a, 18 -212 Nowe 

Piekuty  

4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

projektu. 

5.  Kryteria dostępu dla kandydatów do Projektu: 

5.1 Kryteria podstawowe: 

a) mieszkańcy gminy: Nowe Piekuty (osoba mieszkająca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

b) osoby w wieku 60+, 

c) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  na podstawie art. 7 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ), w tym m.in. osoby 

niesamodzielne, wymagające jednocześnie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

5.2 Kryteria dodatkowo punktowane (kryteria premiujące -10 pkt za każde spełnione 

kryterium): 

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
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włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

d) osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób stanowić będzie uzupełnienie działań, które  

otrzymały lub otrzymują z PO PŻ w ramach działań towarzyszących; 

e) osoby, 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 (Dz. U. 2018 poz. 1508). 

6. W przypadku kilku osób z jednakową liczbą uzyskanych punktów, o kolejności na liście osób 

zakwalifikowanych do projektu decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu dokumentów 

rekrutacyjnych do biura). 

7. W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie 

przewyższy liczbę dostępnych miejsc - utworzone zostaną listy rezerwowe. 

8. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy głównej, w projekcie udział weźmie kandydat z 

listy rezerwowej.  

9. Nadzór nad rekrutacją sprawować będzie Koordynator projektu i asystent do obsługi 

projektu. 

10. Uczestników Projektu wyłoni Komisja Rekrutacyjna. 

11. Rekrutacja do projektu będzie trwała od 04.05.2021r. do 18.05.2021r.  

12. W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona 

zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała do momentu zrekrutowania 

pełnej grupy. 
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§ 5 

KOMISJA REKRUTACYJNA I ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą cztery osoby, tj. dwóch przedstawicieli Beneficjenta  

i dwóch realizatora projektu.  

2. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do projektu 40 uczestników.   

3. Elementem decydującym o zakwalifikowaniu będzie spełnienie kryteriów, uzyskana liczba 

punktów. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista rankingowa. 

4. Po wyczerpaniu liczby dostępnych miejsc, pozostałe osoby trafią na listę rezerwową. 

5.Informacja o wynikach rekrutacji będzie przekazana zainteresowanym osobiście lub 

telefonicznie.  

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do: 

1.1 przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

1.2 uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia 

1.3 punktualnego stawiania się na daną formę wsparcia, 

1.4 usprawiedliwienia nieobecności w Biurze projektu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia 

zdarzenia, 

1.5 potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności, 

1.6 wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania Projektu. 

2. Uczestnicy/czki Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form 

wsparcia w projekcie. 

§ 7 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, w trakcie jego trwania, może nastąpić z ważnej 

przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia. Uzasadnione przypadki mogą wynikać  

z przyczyn natury zdrowotnej, działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi  

w momencie przystąpienia do Projektu. 
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2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji uczestnika/czki, może on/a zostać 

obciążony/a kosztami uczestnictwa w projekcie. 

3. W przypadku, gdy uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie przed otrzymaniem 

wsparcia, w jego miejsce zostaje zakwalifikowana inna osoba. 

4. W trosce o prawidłową realizację projektu i poczucie komfortu wszystkich jego uczestników  

Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę w przypadku: 

4.1 rażącego naruszenia postanowień wewnętrznego Regulaminu Klubu Seniora 

4.2 picia alkoholu na zajęciach, bądź notorycznego przebywania na nich w stanie upojenia 

alkoholowego  

4.3 nieuzasadnionej krytyki sposobu prowadzenia zajęć, prowadzących zajęcia, bądź 

rażącego braku chęci współpracy z opiekunem i prowadzącymi zajęcia 

4.4 niekulturalnego, agresywnego zachowania wobec uczestników projektu, opiekuna, 

prowadzących zajęcia… 

4.5 nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 30 dni 

5. Osoba skreślona z listy może zostać obciążana kosztami uczestnictwa  w projekcie. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Koordynatora projektu. 

2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Koordynatora projektu. 

3. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa  

w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji. 

4. Kwestie sporne, nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora 

projektu. 
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5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

www.nowepiekuty.pl 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Załącznik do Regulaminu: 

 

1. Formularz rekrutacyjny - Załącznik nr 1 

 

 

 


