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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„ABC  BEZPIECZNEGO SENIORA” 

WSPÓŁFINANSOWANEGO  

ZE ŚRODKÓW OBJĘTYCH PLANEM FINANSOWYM WYDZIAŁU DIALOGU SPOŁECZNEGO GMINY 

ZAWIERCIE,  

W ZAKRESIE WSPIERANIA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2019 R. 

 

§1 

 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w ramach zadania publicznego „ABC 

bezpiecznego seniora” współfinansowanego ze środków objętych planem finansowym Wydziału 

Dialogu Społecznego Gminy Zawiercie, w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych 

na 2019 r. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2019 do 15.12.2019 r. 

3. Celem projektu jest integracja między pokoleniowa oraz poprawa funkcjonowania psychologiczno-

społecznego i nabycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa przez min. 20 seniorów w okresie do 

15.12.2019r.  

4. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania publicznego jest Stowarzyszenie Centrum 

Rozwoju Lokalnego ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie przy wsparciu KPP w Zawierciu. 

5. W ramach projektu zostały przewidziane następujące zadania:  

a) warsztaty integracji międzypokoleniowej o tematyce bezpieczeństwa,  w których oprócz 

seniorów uczestniczyć będzie młodzież – wolontariusze z Zawierciańskich szkół. 

b) wydanie książeczki ABC bezpiecznego seniora, która przypominać będzie najważniejsze zasady 

bezpieczeństwa w domu, podczas zakupów, spacerów, jazdy autobusem itp. 

6. Ogólny nadzór nad realizacja projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie 

Projektu, należy do kompetencji CRL wymienionego w §1 pkt. 4. 

7. Biuro projektu mieści się w Zawierciu przy ulicy Zaparkowej 23. 

8. Informacje dotyczące projektu zamieszczane są na stronie: www.crl.org.pl 

9. Ilekroć w regulaminie jest mowa:  

a) Projekcie – oznacza to projekt „ ABC bezpiecznego seniora”, realizowany przez 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego przy wsparciu KPP w Zawierciu i 

współfinansowany ze środków objętych planem finansowym Wydziału Dialogu Społecznego 

Gminy Zawiercie, w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych na 2019 r. 

b) Beneficjencie Ostatecznym (BO) – oznacza Kandydata, który został zakwalifikowany do 

projektu i skorzysta z form wsparcia określonych  w projekcie, 

c) Kandydacie – oznacza osobę, która zamierza wziąć udział w projekcie i złoży wymagane 

dokumenty rekrutacyjne, 

d) Stowarzyszenie – oznacza  Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego. 
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§2 

Kryteria kwalifikacyjne 

1. Beneficjentem Ostatecznym (BO) może być wyłącznie osoba, która złożyła wymagane dokumenty 

rekrutacyjne w terminie trwania naboru do projektu. 

2. Beneficjentem Ostatecznym mogą być: 

a) Osoby w wieku 60+ zamieszkujące powiat zawierciański, wykluczone bądź zagrożone 

wykluczeniem społecznym, ze względu na swoje położenie i role w społeczeństwie tj. osoby 

samotne, o niskiej samoocenie, narażone na niebezpieczeństwo ze strony oszustów, złodziei, 

wyłudzaczy itp. (20 osób) 

b) Młodzież w wieku 15-19 lat, jako osoby współpomagające osobom starszym w pokonywaniu 

barier związanych  z wiekiem oraz pomagające przełamać stereotypy wzajemnych poglądów 

tych osób na dane grupy wiekowe (wolontariusze), jak również osoby mające niską świadomość 

na temat potrzeb i problemów osób starszych. (10 osób). 

3. W projekcie uczestniczyć będzie 30 osób, Całkowita liczba osób, na które ma oddziaływać projekt, 

będzie znacznie większa, gdyż obejmie rodziny i krąg towarzyski seniorów, odbiorców, mediów 

lokalnych, mieszkańców okolicy, widzów zaproszonych do udziału w zawodach wieńczących 

projekt. Szacunkowo będzie to co najmniej kilkaset osób. 

 

§3 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja do projektu „ABC bezpiecznego seniora” zostanie poprzedzona akcją informacyjną. 

2.  Rekrutację do projektu prowadzi Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego na podstawie 

niniejszego regulaminu. 

3. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie i spełniający kryteria określone w  § 2 składają 

następujące dokumenty rekrutacyjne:  

a) Formularz Zgłoszeniowy, 

b)  Deklaracja udziału w projekcie (podpisana najpóźniej w dniu otrzymania wsparcia) 

c) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ( w przypadku niepełnoletniego uczestnika) 

d) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

e) ew. dodatkowe dokumenty wynikające z funkcjonowania Stowarzyszenia Centrum Rozwoju 

Lokalnego. 

4. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia w Zawierciu, 

a także w wersji elektronicznej na stronie www.crl.org.pl. 

5. Komplet dokumentów składa się w biurze projektu, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie. 

Jakakolwiek ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych (usuwanie zapisów, logotypów w nich 

zawartych, itp.), nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól, skutkować może odrzuceniem 

dokumentacji na etapie oceny formalnej. 

6. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przed pierwszymi zajęciami. Konkretne terminy 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.crl.org.pl oraz 

w biurze projektu. 

7. Dokumenty, które wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 
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8. Kwalifikacji uczestników dokonuje personel projektu według kompletności złożonych dokumentów. 

 

§4 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a) Korzystania ze wszystkich form aktywności oferowanych  w ramach projektu. 

b) Otrzymania certyfikatu uczestnictwa w projekcie, 

c) Wzięcia udziału w warsztatach integracji międzypokoleniowej o tematyce 

bezpieczeństwa. 

d) Nabycia  książeczki ABC bezpiecznego seniora, która przypominać będzie najważniejsze 

zasady bezpieczeństwa w domu, podczas zakupów, spacerów, jazdy autobusem itp. 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) Uczestnictwa w projekcie i korzystanie z form aktywności, do których zgłosił swój 

udział, 

b) Dokładnego i zgodnego z prawdą wypełniania dokumentacji uczestnika projektu,  

c) Aktualizacji danych uczestnika projektu, 

d) Potwierdzania obecności na warsztatach, 

e) Poddaniu się badaniom ewaluacyjnym, odpowiedzi na wywiady osobiste, telefoniczne i 

mailowe dotyczące realizacji i efektywności przeprowadzonych zajęć w całym okresie 

ich realizacji. 

3. Równocześnie Beneficjent Ostateczny przyjmuje na siebie obowiązek uczestnictwa w 

ewentualnych badaniach prowadzonych przez Gminę Zawiercie. 

4. BO może zrezygnować z udziału w projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia zajęć, 

informując pisemnie o tym Stowarzyszenie, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba wg. kolejności 

z listy rezerwowej. 

5. W przypadku skreślenia BO  z listy uczestników projektu jego miejsce może zająć pierwsza, a w 

przypadku braku jej zgody kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 

§5 

Rezygnacja 

1. BO ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej, tylko w przypadku zaistnienia poważnych okoliczności 

(udokumentowana poważna choroba, wypadek losowy), które uniemożliwiają BO dalsze 

uczestnictwo w projekcie. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód 

rezygnacji. 

3. W przypadku nieukończenia lub przerwania aktywności  z własnej winy, bez uzasadnionego 

powodu, BO może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów projektu, chyba że powodem ich 

nieukończenia był powód opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

 

§6 

Zasady realizacji projektu 
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1. Projekt  realizowany jest od 29.04.2019 do 15.12.2019 z zastrzeżeniem §6 pkt. 9. 

2. Formy aktywności projektu obejmują: 

a) Realizacje warsztatów integracji międzypokoleniowej o tematyce bezpieczeństwa, w których 

udział wezmą seniorzy oraz młodzież – wolontariusze z Zawierciańskich szkół. 

b) Wydanie książeczek ABC bezpiecznego seniora, która będzie przypominać najważniejsze zasady 

bezpieczeństwa w domu, podczas zakupów, spacerów, jazdy autobusem itp. 

§7 

Ochrona danych osobowych 

1. BO przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową o realizację zadania publicznego zawartą 

przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego, udział BO w projekcie jest możliwy tylko 

przez udzielenie przez niego -  w formie oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Niewyrażenie ww. zgody  jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w 

ramach projektu. 

2. Dane osobowe beneficjentów mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 

Lokalnego wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania seniorów i osób 

niepełnosprawnych w roku 2019. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wiążąca dla Kandydatów i BO należy do 

Stowarzyszenia. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany  niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia 

zmian w dokumentach i aktach prawnych, na podstawie których realizowany jest projekt.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie www.crl.org.pl 

 

 

 

 

 

 


