
 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI 

UCZESTNIKÓW KLUBU SENIORA W GMINIE WIJEWO 

Kierownik Klubu Seniora w Gminie Wijewo  ogłasza nabór uczestników do projektu 

„Wspieramy  lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” w ramach  

dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Projekt jest dofinansowany  

w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinasowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Cel główny projektu: stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu 

Seniora dla 50 mieszkańców (30 kobiet i 20 mężczyzn) i  8 opiekunów faktycznych           

w Gminie Wijewo,  w województwie wielkopolskim. Utworzony  Klub Seniora umożliwi 

realizację kluczowych dla tego typu placówki zadań, zgodnie z wytycznymi 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. Będzie to miejsce pozwalające na, 

między innymi zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie aktywności                            

i uczestnictwa osób starszych  w życiu społecznym, działalność prozdrowotną, 

kulturalną i edukacyjną, zasięgnięcie porad prawnika i psychologa.  Ponadto w ramach 

projektu zostanie utworzona  bezpłatna wypożyczania sprzętu wspomagającego                

i pielęgnacyjnego, którego beneficjentami będą uczestnicy Klubu Seniora. Korzystanie     

ze sprzętu pozwoli na zwiększenie samodzielności uczestników Klubu Seniora  

oraz przyczyni się do podniesienia jakości ich codziennego funkcjonowania. Adaptacja       

i wyposażenie pomieszczeń pozwoli na prowadzenie wysokiej jakości zajęć      

i warsztatów, co przełoży się na efektywność prowadzonych zajęć. 

 

Czas realizacji projektu:  

od 1 czerwca  2020 r. do 31 marca 2023 r. 

Grupa docelowa i możliwość skorzystania z usług:  

Projekt skierowany jest do  50 osób z terenu Gminy Wijewo. Działania skierowane  

są do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt zakłada stworzenie 

Klubu Seniora i w konsekwencji, rozwój usług opiekuńczych.  W ramach funkcjonowania 

Klubu Seniora  Wykonawca będzie realizował poradnictwo specjalistyczne z zakresu 

farmaceutyki, dietetyki, poradnictwa prawnego  i psychologicznego, działania 

animacyjne, lokalne i środowiskowe, zajęcia ruchowe, szachowe, komputerowe, 

manualne, zajęcia z rehabilitantem, wydarzenia i wyjazdy integracyjne, utworzy 



wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. Wykonawca planuje  

też zorganizować zajęcia i warsztaty dla ich 8 opiekunów faktycznych, oferując  

im możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, 

prawnego i terapeutycznego oraz wparcia w zakresie nauki  i pielęgnacji, rehabilitacji  

i pierwszej pomocy w związku z uczestnikami. 

Grupę docelową projektu stanowią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa                                 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, osoby potrzebujące wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia  

lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z  niezamożnością 

samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

Dostępność miejsca realizacji projektu:  Projekt  będzie realizowany w Klubie Seniora 

utworzonym w Brennie pod adresem: ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo. Klub Seniora jako 

miejsce realizacji projektu utworzony został zgodnie ze standardami dostępności, w tym 

standardami architektonicznymi. 

Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępność np. Asystenta ON, tłumacza języka 

migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. 

Rekrutacja uczestników do wsparcia realizowanego w ramach projektu     

pt. „Wspieramy  lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!”  zostanie 

przeprowadzona przez  Komisję rekrutacyjną zgodnie z Regulaminem naboru 

 i uczestnictwa w projekcie pt. „Wspieramy  lokalną społeczność – Klub  

w Gminie Wijewo!” . 

Rekrutacja do Klubu Seniora przebiegać będzie z zachowaniem zasad 

równouprawnienia płci i niedyskryminacji ze względu na wyznanie, pochodzenie  

czy inne czynniki. 

Kryteria  rekrutacji: 

1. Formalne: 

a) Osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

( weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia) 

b) Osoby z terenu Gminy Wijewo. 

2. Merytoryczne:  

a) Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód 

nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego), o których 

mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej (orzeczenie 

 o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie)  

b) Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego 

(oświadczenie uczestnika, zaświadczenie GOPS) 

c) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną  i  osoby  



z całościowymi zaburzeniami rozwoju (orzeczenie/zaświadczenie 

lekarskie). 

Wymagane dokumenty: 

a) Wniosek o przyjęcie do Projektu określającego formę wsparcia (załącznik 

nr 1 do Regulaminu) 

b) Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (załącznik nr 2  

do Regulaminu) 

c) Oświadczenie Uczestnika (załącznik nr 3 do Regulaminu) 

d) Oświadczenie Uczestnika projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu) 

e) Deklaracja Uczestnika projektu (załącznik nr 6 do Regulaminu) 

f) Oświadczenie – tylko w przypadku braku zaświadczenia  

o niesamodzielności, zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniu społecznym  

( załącznik nr 7 do Regulaminu) 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.09.2021r. do godziny 13:00 w Urzędzie 

Gminy Wijewo   ul. Parkowa 1,   64-150 Wijewo. 

Informacje o rekrutacji uczestników Klubu Seniora w Gminie Wijewo znajdują  

się w na stronie www.wijewo.pl oraz www.wijewo.gopsinfo.pl  

• Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji :  

Małgorzata Wysocka - Kierownik Klubu Seniora,   tel.  65 5489 40 85 wew. 44  kom. 

723066266 

 

 

http://www.wijewo.pl/
http://www.wijewo.gopsinfo.pl/

