MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM AKTYWIZACJI LOKALNEJ
- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE §1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji oraz warunki
udzielania wsparcia w ramach projektu „Międzypokoleniowe Centrum Aktywizacji
Lokalnej” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych
„SUKCES” w ramach Zadania Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2 „Aktywne
społeczeństwo” – Edycja 2017.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
- „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt „Międzypokoleniowe Centrum
Aktywizacji Lokalnej”,
- „Organizatorze” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno – Ekonomicznych „SUKCES”,
- „Biurze projektu” - należy przez to rozumieć pomieszczenie w obiekcie we
Włocławku przy ul. Młynarskiej 1a/3,
- „Uczestnikach projektu” – należy przez to rozumieć osoby zakwalifikowane do
projektu, z którymi Organizator podpisał umowę uczestnictwa w projekcie,
§2
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych „SUKCES”.
2.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

3. Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 31.12.2017.
4. Cele Projektu:
a) Cel główny projektu: zwiększenie liczby seniorów oraz dzieci i młodzieży z terenu
Włocławka i powiatu włocławskiego angażujących się w działania organizacji
pozarządowych i inicjatywy lokalne w terminie od 01.02.2017 – 31.12.2017.
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b) Cele szczegółowe projektu:
-

-

zwiększenie integracji międzypokoleniowej 50 osób starszych oraz 50 dzieci i
młodzieży z Włocławka i powiatu włocławskiego poprzez udział w spotkaniach
integracyjnych w terminie 01.04.2017 – 30.11.2017,
zwiększenia poziomu aktywności 50 osób starszych oraz 50 dzieci i młodzieży z
Włocławka i powiatu włocławskiego poprzez udział w różnorodnych
międzypokoleniowych warsztatach tematycznych w terminie 01.04.2017 –
31.12.2017

5. Organizator założył, że w projekcie udział weźmie 100 mieszkańców Włocławka
i powiatu włocławskiego, w tym:
- 50 osób powyżej 60. roku życia (seniorzy),
- 50 osób do 18. roku życia (dzieci i młodzież).
§3
Zakres wsparcia
1. Projekt zakłada realizację:
a)

5 jednodniowych spotkań integracyjnych
- spotkania integracyjne są realizowane w grupach 20 – osobowych
zakwalifikowanych do poszczególnych Międzypokoleniowych warsztatów
tematycznych
- każde spotkanie trwa 6 godz.

b)

10 Międzypokoleniowych warsztatów tematycznych:
- 2 grupy 10 - osobowe (w każdej grupie 5 seniorów i 5 dzieci/młodzieży)
Warsztatów rękodzieła artystycznego
- 2 grupy 10 - osobowe (w każdej grupie 5 seniorów i 5 dzieci/młodzieży)
Warsztatów fotograficznych
- 2 grupy 10 - osobowe (w każdej grupie 5 seniorów i 5 dzieci/młodzieży)
Warsztatów kulinarnych
- 2 grupy 10 - osobowe (w każdej grupie 5 seniorów i 5 dzieci/młodzieży)
Warsztatów tanecznych
- 2 grupy 10 - osobowe (w każdej grupie 5 seniorów i 5 dzieci/młodzieży)
Warsztatów teatralnych

2. Dla każdej grupy warsztatowej zaplanowano 50 godzin zajęć.
3. Poszczególne terminy i godziny warsztatów dostosowane będą do potrzeb
uczestników projektu.
4. Zajęcia warsztatowe realizowane są we Włocławku przy ul. Młynarskiej 1 A/3.

2

5. Uczestnikom spotkań integracyjnych oraz warsztatów zapewniono dodatkowo
bezpłatne materiały oraz poczęstunek.
§4
Zasady rekrutacji do Projektu
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie 01.02.2017 – 31.03.2017 na
terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego przez Koordynatora projektu
zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci i niedyskryminacji, dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami, w sposób otwarty, powszechny, dostosowany do
specyfiki grupy docelowej projektu.
2. Koordynator projektu odpowiedzialny jest za cały proces rekrutacji, w tym również
za weryfikację poprawności składanych dokumentów rekrutacyjnych, sporządzenie listy
rankingowej / listy rezerwowej oraz ich zarządzaniem.
3. Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku powyżej 60. roku życia lub poniżej
18. roku życia zamieszkująca na terenie miasta Włocławek lub powiatu włocławskiego.
4. Bezpośrednio z biura projektu oraz ze strony internetowej Organizatora można
pobrać formularz rekrutacyjny oraz regulamin uczestnictwa w projekcie.
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się z
wypełnionym formularzem rekrutacyjnym osobiście do biura projektu lub przesłać go
pocztą tradycyjną, elektroniczną (skan) w celu udostępnienia danych niezbędnych do
sporządzenia listy rankingowej (klasyfikacji uczestników projektu w kolejności wartości
liczbowych przyporządkowanych wg określonych kryteriów).
6. W przypadku dzieci i młodzieży (tj. osób do 18. roku życia) wszystkie dokumenty
rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych, umowę uczestnictwa w projekcie) wypełniają i podpisują rodzice lub prawni
opiekunowie.
7. Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, o niskich dochodach,
zamieszkujące na terenach wiejskich, niepełnosprawne, mające utrudniony dostęp do
realizowanych projektów ze względu na występujące liczne bariery (architektoniczne,
komunikacyjne, społeczne).
8. Warunkiem kwalifikowalności uczestnika jest spełnienie przez niego kryteriów
uprawniających do udziału w projekcie potwierdzonych oświadczeniem, a w przypadku
osób z niepełnosprawnościami – kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
lub dokumentu równoważnego (np. zaświadczenie lekarskie, opinia itp.).
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9. Klasyfikacja uczestników projektu w podziale na poszczególne grupy warsztatowe
przeprowadzona zostanie w kolejności wartości liczbowych przyporządkowanych wg
określonych kryteriów na podstawie zapisów w formularzu rekrutacyjnym:
obligatoryjnych oraz mierzalnych, za które przyznawane będą punkty, na podstawie
których sporządzona zostanie lista rankingowa uczestników projektu (każdorazowo
uwzględniony będzie również podział na seniorów oraz dzieci/młodzież).
10. KRYTERIA OBLIGATORYJNE - ocena zero – jedynkowa, tj. spełnia / nie spełnia:
- osoby w wieku powyżej 60. roku życia lub do 18. roku życia,
- osoby zamieszkujące na terenie miasta Włocławek lub powiatu włocławskiego.
11. KRYTERIA MIERZALNE - wagi punktowe za spełnienie następujących warunków:
- osoby o niskich dochodach (poniżej progu ubóstwa określonego w rozporządzeniu
Rady Ministrów z 17.07.2012 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.z 2012 poz.823) i art.9
ust.8 ustawy z 12.03.2004 o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015 poz.163 j.t) – 5 pkt;
- osoby zamieszkujące na terenach wiejskich – 5 pkt;
- osoby z niepełnosprawnością – 5 pkt;
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w przypadku młodzieży punkty w tej kategorii przyznawane będą za korzystanie ze świadczeń pomocy
społecznej przez ich rodziców / opiekunów) – 5 pkt.
12. Kolejność na liście rankingowej wyznaczona zostanie na podstawie przyznanych
punktów. Osoby z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do projektu:
50 osób z grupy seniorów oraz 50 osób z grupy osób młodych.
13. Z osobą zakwalifikowaną do projektu zawarta zostanie umowa. W przypadku dzieci i
młodzieży (osób niepełnoletnich) umowa podpisana będzie przez rodziców /
opiekunów.
14. Osoby, które będą spełniały kryteria obligatoryjne, ale nie zakwalifikują się do
projektu z uwagi na mała liczbę punktów przyznanych za kryteria mierzalne,
umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
15. Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do projektu zostaną o tym
poinformowane telefonicznie.
§5
Udział w Projekcie
1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania umowy
uczestnictwa w projekcie.
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3. Organizator zobowiązuje się do:
- zapewnienia zaplecza lokalowego i kadrowego niezbędnego do realizacji
projektu,
- zapewnienia materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych
warsztatów,
- zapewnienia uczestnikom w trakcie zajęć serwisu kawowego (kawa,
herbata, woda, drobne ciastka) oraz (w przypadku dłuższych zajęć) obiadu w
formie pierwszego dania – tj. zupy,
- nadzoru organizacyjnego oraz merytorycznego nad przebiegiem realizacji
projektu.
4.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach, na
które został zakwalifikowany, potwierdzonego każdorazowo wpisem na listę
obecności;
- wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, kwestionariuszy i oświadczeń
niezbędnych w realizacji projektu dostarczonych przez Organizatora;
- informowania na prośbę Organizatora lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej po zakończeniu udziału w projekcie o efektywności
projektu.

5. Uczestnik kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia warsztatów, na które
został zakwalifikowany.
6. Na zakończenie warsztatów uczestnik otrzymuje certyfikat.
7. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu w wypadku
nie wypełniania postanowień zawartych w umowie lub naruszenia postanowień
niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestnika podejmuje
Koordynator projektu.
8. Rezygnacje dopuszczalne są wyłącznie w wypadku choroby lub zdarzenia
losowego uniemożliwiającego udział w projekcie.
9. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
10. W przypadku rezygnacji, do projektu zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z
listy rezerwowej (maksymalnie do momentu realizacji 20% zajęć danej grupy
warsztatowej).
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§6
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2017 r. i obowiązuje przez czas
trwania projektu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w trakcie trwania
projektu.

3.

Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieregulowanych
niniejszym regulaminem należy do Koordynatora projektu.

4.

Regulamin jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej
Organizatora.

..................................................................................
/ data i podpis Prezes Zarządu Organizatora/
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