
 

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie 

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

 

I. Informacje o Projekcie 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie pt. „Wspieramy 

lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” nr RPWP.07.02.02-30-0023/19 

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne  

i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe                               

oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID - 19 organizowane, przez: 

Gminę Wijewo  

ul. Parkowa 1  64-150 Wijewo   

tel. 65 549 40 85 ,                  

 e-mail: wijewo@wijewo.pl 

w partnerstwie ze: 

Stowarzyszeniem „ Działajmy Razem” ul. Lipowa 28 , 64-150 Wijewo tel.  697 230 65 63 

 

II. Cel i założenia Projektu 

§ 2 

1. Celem Projektu „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” 

jest 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 
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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. 

 

2. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystywaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

(współwystępowanie różnych przesłanek); osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi.  

 

3. Funkcjonowanie Klubu Seniora  będzie realizowane w wymiarze 6 godzin, 5 razy w tygodniu 

łącznie, w miejscowości Brenno, ul. Jeziorna 3,  64-150 Wijewo. Funkcjonowanie Klubu Seniora 

ma na celu utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych i animację ich czasu wolnego.  

Czas realizacji projektu 01.06.2020 - 31.03.2023r. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

III. Postanowienia ogólne 

§ 3 

1.Ilekroć  w regulaminie jest mowa o : 

Projekcie – należy prze to rozumieć projekt pt. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora 

w Gminie Wijewo!”  



Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie  

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

Beneficjencie należy przez to rozumieć Gminę Wijewo 

Partnerze Wiodącym – należy przez to rozumieć Gmina Wijewo 

Partnerze Projektu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie  „ Działajmy Razem” 

Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Partnera Wiodącego i Partnera Projektu 

Kandydat – należy przez to rozumieć osobę, która złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych 

i bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu. 

Uczestnicy Projektu – należy to rozumieć osobę, która spełniła kryterium grupy docelowej, 

została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, podpisała deklarację uczestnictwa                   

w Projekcie i  której  udzielono wsparcia w ramach Projektu. 

Opiekun Faktyczny - należy przez to rozumieć osobę sprawującą opiekę nad osobą                    

z niepełnosprawnościami. 

Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy  

przez to rozumieć osobę/rodzinę rozumianą jako wykluczoną z powodu więcej niż jednej  

z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  

EFS i EFRR na lata 2014-2020 (współwystępowanie różnych przesłanek),  

Osoba z niepełnosprawnością – należy przez to rozumieć: 

      1)  osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.573), 

      2) osobę z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.  

o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 685r. ze zm.) 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – należy przez to rozumieć osobę, u której 

stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności. 

Osoba niesamodzielna – należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na wiek, stan 

zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

Kryterium dochodowe – należy przez to rozumieć dochód osoby/rodziny zgodnie z art.8  

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.) 



Koordynator projektu – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za działania 

podejmowane w Projekcie 

Biuro Projektu – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wijewo. 

GOPS- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wijewie 

 

§ 4 

1.Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie. 

2. Udział Uczestnika Projektu jest bezpłatny. 

3. Koszty Uczestnika Projektu ponosi Gmina Wijewo ze środków otrzymanych na realizację 

Projektu. 

4.Zakres wsparcia merytorycznego Uczestnika Projektu zawarty we wniosku  

o dofinansowanie Projektu i zaakceptowany merytorycznie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań jako Instytucję Zarządzającą 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i obejmuje możliwe  

do realizacji zadania: 

Zadanie 1: Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Wijewo dla 50 osób. 

Zadanie 2: Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Wijewo, w tym: 

a) utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych 

b) zajęcia ruchowe- fitnesowe, 

c) zajęcia ruchowe nordic walking, 

d) zajęcia treningu pamięci, 

e) zajęcia komputerowe, 

f) zajęcia manualne, 

g) zajęcia szachowe, 

h) joga dla seniorów, 

i) gimnastyka ogólnorozwojowa, 

j) zajęcia z rehabilitantem, 

k) zajęcia edukacyjne, 

l) warsztaty-profilaktyczno- edukacyjno- zdrowotne, 

m) warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i samoobsługi, 

n) animacja czasu wolnego,  

o) poczęstunek, 



p) wydarzenia integracyjne, 

q) inne. 

Zadanie 3: Utworzenie wypożyczalni i sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. 

Zadanie 4:  Wsparcie dla opiekunów faktycznych uczestników. 

5. Zakres wsparcia zostanie indywidualnie określony między Realizatorem  Projektu  

a Uczestnikiem Projektu. 

§ 5 

Uczestnicy Projektu 

Projekt jest skierowany do osób z terenu Gminy Wijewo ( woj. wielkopolskie). Działania  

są skierowane do 50 osób z Gminy Wijewo zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (30 kobiet,  

20 mężczyzn). Projekt zakłada stworzenie Klubu Seniora i, w konsekwencji, rozwój usług 

opiekuńczych. Wnioskodawca planuje zorganizować zajęcia i warsztaty dla ich 8 opiekunów 

faktycznych (5 kobiet, 3 mężczyzn), oferując im możliwość skorzystania ze specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego, prawnego i terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki 

pielęgnacji, rehabilitacji i pierwszej pomocy w związku z uczestnictwem. 

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. os., które 

ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku 

z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

§ 6 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasad równości płci i nie ograniczenia 

dostępu obydwu płci czy osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi                        

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób      

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020.  

W sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji planowanej liczby osób, zostanie 

przeprowadzona dodatkowa rekrutacja poprzedzona działaniami informacyjnymi.  

Organizator Naboru może dokonać zmiany zasad i kryteriów naboru podczas 



przeprowadzania dodatkowych rekrutacji. W przypadku większej liczby osób zostanie 

utworzona lista rezerwowa Uczestników Projektu.  W przypadku  zgłoszenia się osób, które 

otrzymają taka samą liczbę punktów,   o przyjęciu będzie decydować termin zgłoszenia. 

2. Za rekrutację odpowiada Kierownik Projektu i Kierownik Klubu Seniora. Kierownik Projektu 

i Kierownik Klubu Seniora utworzą Komisję Rekrutacyjną, która dokona ostatecznej kwalifikacji 

Uczestnika Projektu, załącznik  nr 5. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie Gminy Wijewo  przez  Kierownika Klubu Seniora, 

który zapewni Kandydatom pomoc w wypełnieniu i dostarczeniu dokumentów rekrutacyjnych 

do biura Partnera Wiodącego. Ponadto  Kandydat może złożyć dokumentację osobiście, 

za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową. 

W ramach rekrutacji wszelkie dokumenty zostaną dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, aby umożliwić pozyskanie informacji o rekrutacji osobom  

z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z następującymi zasadami:  

- ogłoszenie rekrutacyjne zostanie zamieszczone  na stronie internetowej www.wijewo.pl,      

www.wijewo.gopsinfo.pl  ( WCAG 2.0), 

- zapewnienie różnych sposobów informacji o możliwości udziału w projekcie: plakaty, ulotki, 

informacje na facebooku itp;  

4. Łącznie wsparciem w ramach projektu zakłada się objęcie 50 osób z terenu gminy Wijewo 

(w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn) niesamodzielnych z niepełnosprawnością lub zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

5. W procesie rekrutacji  są brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) Formalne: 

-  osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  Weryfikacja  

na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia 

- osoby z terenu Gminy Wijewo ( oświadczenie uczestnika o zamieszkiwaniu na terenie Gminy 

Wijewo) 

2) Merytoryczne: 

- osoby z niepełnosprawnością i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego ( na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę             

w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej           

( orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie) -10 pkt. 

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


- osoby doświadczające wielokrotnego  wykluczenia społecznego  (zaświadczenie z GOPS) -  

8 pkt. 

-  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 rozwojowymi             

( orzeczenie/ zaświadczenie lekarskie) -8 pkt. 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie: 

- dostarczenie wniosku o przyjęcie do projektu  oraz kompletu wymaganych dokumentów 

rekrutacyjnych, podpisanych własnoręcznym czytelnym podpisem Uczestnika Projektu wraz  

z datą wypełnienia dokumentów. Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze Projektu 

mającym  siedzibę w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, w godzinach 

urzędowania:  

• poniedziałek 700 -1600 

• wtorek – czwartek  700 -1500 

• piątek 700 -1400. 

 

Dokumentację rekrutacyjną stanowią: 

- Wniosek o przyjęcie do Projektu określającego formę wsparcia, załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu,  

- Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu, załącznik nr 2 do  niniejszego Regulaminu, 

- Oświadczenie Uczestnika, załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

- Oświadczenie Uczestnika Projektu, załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, 

- Deklaracja Uczestnika Projektu , załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu 

- W przypadku braku zaświadczenia osoby o niesamodzielności, zagrożeniu ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym, uczestnik przedkłada oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 

niniejszego Regulaminu. 

 

Kandydat w Formularzu zgłoszeniowym ma możliwość określenia indywidualnych potrzeb 

jako osoba z niepełnosprawnościami, co ma na celu umożliwić danej osobie pełny udział         

w projekcie. Ponadto z uczestnikiem Klubu Seniora zawarta zostanie umowa określająca 

warunki objęcia wsparciem w ramach projektu. 

 



Dokumentacja rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i będzie przetwarzana  

i przechowywana z poszanowaniem zapisów art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (Dz. Urz. UE L.119 z 4.5.2016). 

 

Termin prowadzenia rekrutacji:  Klub Seniora  do 24.09.2021r. do godziny 13:00,  

 

Informacje o trwającym naborze do Projektu oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną 

przekazane poprzez zamieszczenie  informacji na stronach internetowych i w biurze Partnera 

Wiodącego Projektu, na stronie Beneficjenta oraz promowanie możliwości udziału                    

w Projekcie będzie odbywać się przez Kierownika Klubu Seniora, pracowników Urzędu  oraz 

pracowników socjalnych z GOPS w Wijewie. Informacje o możliwości udziału w projekcie będą 

uwzględniały pozyskanie informacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami  

i będą to plakaty, ulotki, informacje, informacje w lokalnej prasie.  

 

§ 7 

Obowiązki i prawa Uczestnika Projektu 

 

1. Osoba uzyskuje status Uczestnika Projektu z dniem podpisania Deklaracji udziału  

w projekcie załącznik nr 6.  

2. Uczestnik Projektu ma prawo do:  

a. udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

b. zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w trakcie 

realizacji Projektu, 

c.  otrzymania materiałów, narzędzi i innych pomocy wykorzystywanych podczas 

zajęć i warsztatów, korzystania z wsparcia opiekuńczego i specjalistycznego 

przewidzianego w trakcie realizacji Projektu, 

d. zachowania autonomii, bezpieczeństwa i godności,  

 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 



a) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do prowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego, odmowa podania danych osobowych będzie skutkować 

odrzuceniem kandydatury do udziału w Projekcie, 

b) korzystania z zaplanowanych wobec Uczestnika Projektu  form wsparcia i udziału 

w nich, 

c) bezzwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych 

mogących mieć wpływ na realizację form wsparcia w ramach Projektu  

lub uczestnictwa w Projekcie, 

d) utrzymania stałego kontaktu i współpracy z Realizatorem Projektu w trakcie 

udziału w formach wsparcia, tj. podpisywanie kart usług, list obecności, 

wypełnianie ankiet, 

e) przestrzegania regulaminu Klubu Seniora, 

f) zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania zasad Regulaminu. 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa w przypadku wystąpienia ważnych 

okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie  musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać 

powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 3 dni  

od zaistnienia okoliczności. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu przed otrzymaniem wsparcia, w jego miejsce 

zostaje zakwalifikowana inna osoba spełniająca wymagane kryteria. 

4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę                             

 z natychmiastowym rozwiązaniem w przypadku: 

- rażącego naruszenia postanowień wewnętrznego Regulaminu, 

- nieusprawiedliwionej nieobecności dłużej niż 30 dni. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 września  2021 roku i obowiązuje od dnia podpisania. 

2. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 



3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 lub innych dokumentów dotyczących realizacji Projektu. 

4.Beneficjent/Partner Wiodący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja  

o zmianie Regulaminu zostanie upubliczniona na stronie internetowej Beneficjenta/Partnera 

Wiodącego.  

5. Nadzór nad realizacją  Projektu, a także rozstrzygnięcie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w decyzji Beneficjenta/Partnera Wiodącego. 

 

 

 

 

 

                                

 


