REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „SENIORZY- MĄDROŚĆ, ENERGIA, DZIAŁANIE”
§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki
uczestnictwa w projekcie „SENIORZ- MĄDROŚĆ, ENERGIA, DZIAŁANIE”,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Priorytet IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6. Strategie rozwoju lokalnego
kierowane przez społeczność; realizowanym przez GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Programie - oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 , Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego, Priorytet Inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez
społeczność.
2. Projekcie - oznacza Projekt „SENIORZY- MĄDROŚĆ, ENERGIA,
DZIAŁANIE” realizowany w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2021r.
3. Beneficjencie Ostatecznym Projektu -oznacza uczestnika Projektu, który przeszedł
pozytywnie procedurę rekrutacyjną – zwany dalej Beneficjentem.
4. Kandydacie - oznacza osobę, która złożyła Formularz Zgłoszeniowy – Deklarację
Uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz oświadczenie o niekorzystaniu z takich samych form wsparcia i bierze udział
w procesie rekrutacyjnym do Projektu.
5. Wnioskodawcy/Liderze - oznacza wnioskodawcę tj. Gminę Radziłów z siedzibą przy
ulicy Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.
6. Realizatorze – oznacza realizatora projektu tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
mieszczący się przy ulicy Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów zwanym dalej GOPS.
7. Biurze Projektu -oznacza miejsce
realizacji
projektu,
zarządzania
finansowego i merytorycznego projektem, znajdujące się w siedzibie GOPS
w Radziłowie Plac 500- lecia 15, 19-213 Radziłów, e-mail gops@gminaradzilow.pl
8. Lokalna Grupa Działania (LGD) – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania –
,,Biebrzański Dar Natury” z siedzibą Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, zwane dalej
LGD
§3
Beneficjenci projektu
1. W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
a) zamieszkuje Gminę Radziłów,
b) jest seniorem powyżej 60 roku życia,
c) jest osobą niesamodzielną
Ponadto Realizator uwzględni preferencje dla osób:
a) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu przesłanek,
o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
a) wyrażenia zgody na uczestnictwo w Projekcie.
b) złożenia
kompletnie
wypełnionego
Formularzu
Zgłoszeniowego
zawierającego:
− oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych,
− oświadczenie o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia
− deklarację udziału w projekcie
− formularz rekrutacyjny
− zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz jego przetwarzanie
§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od 09.07.2020 do 23.07.2020 i jeśli nie
2.

3.
4.

5.
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zostanie zrekrutowana zakładana liczba uczestników zostanie przedłużona o kolejne
2 tygodnie.
Rekrutacja zostanie ogłoszona, na stronach internetowych www.gminaradzilow.pl,
w LGD Biebrzański Dar Natury, na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Radziłowie
Plac 500 -lecia 15,19-213 Radziłów oraz będzie przekazywana ustnie przez zespół
zarządzający i pracowników GOPS w Radziłowie
Rekrutacja realizowana będzie bezpośrednio w Biurze Projektu.
Rekrutacja do Projektu będzie odbywała się poprzez złożenie przez kandydata
Kwestionariusza Zgłoszeniowego, składającego się z deklaracji uczestnictwa
w projekcie, świadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form
wsparcia, oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz formularza zgłoszeniowego – wszystkie dokumenty dostępne
są do pobrania w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.gminaradzilow.pl
– (w zakładce Projekt „Seniorzy- mądrość, energia, działanie”)
Oryginalne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu bądź wysłać drogą
pocztową na adres Biura Projektu.
Formularze przesłane w formie elektronicznej lub za pomocą faksu będą brane pod
uwagę w procesie rekrutacyjnym pod warunkiem dostarczenia oryginału najpóźniej
do 3 dni od momentu otrzymania informacji o przyjęciu do projektu.
Każdemu złożonemu formularzowi zostanie nadany numer rekrutacyjny, określany
na podstawie daty wpłynięcia dokumentu do Biura Projektu.
W procesie rekrutacji zostaną nadane punkty za spełnienie poniższych kryteriów:
a) zamieszkiwanie Gminy Radziłów (+ 15 pkt)
b) wiek powyżej 60 lat (+15 pkt)
c) Niesamodzielność (+15 pkt)
d) Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (+15 pkt)
dodatkowe punkty otrzyma osoba:
a) której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
(+10pkt)
b) która jest dotknięta/zagrożona wielokrotnym wykluczeniem społecznym
rozumianym jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki o których
mowa w art. 7 ustawy o Pomocy społecznej (10pkt)
c) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
d) z niepełnosprawnością sprzężoną / zaburzeniami psychicznymi, w tym
z niepełnosprawnością
intelektualną
/
częściowymi
zaburzeniami
rozwojowymi (+10 pkt)
e) Osoby korzystające z POPŻ

9. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie z uwagi

na wyczerpanie limitu miejsc, tworzą listę rezerwową.

10. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie

telefonicznie lub na spotkaniu informacyjnym.
§5
Warunki realizacji Projektu
1. Uczestnikami Projektu mogą być:
a) osoby zamieszkujące teren miasta i gminy Radziłów;
b) osoby w wieku powyżej 60 roku życia;
c) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego
d) osoby niesamodzielne
oraz
a) osoby korzystające z POPŻ
b) osoby z występującym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności oraz niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami
psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną.
c) Osoby z częściowymi zaburzeniami rozwoju
2. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w KLUBIE SENIORA mieszczącym się
w miejscowości Okrasin i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radziłowie w okresie od lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie
z harmonogramem działań.
3. W ramach projektu realizowane będą:
a) zajęcia kulinarne;
b) zajęcia z pedagogiem;
c) muzykoterapia;
d) warsztaty plastyczne i rękodzieła;
e) warsztaty teatralne;
f) zajęcia z specjalistami;
g) wydarzenia kulinarne;
h) wycieczki edukacyjno-poznawcze;
i) funkcjonowanie e grupy samopomocy;
j) poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz grupowe;
k) poradnictwo prawne indywidualne oraz grupowe;
l) terapia ruchowa;
m) warsztaty projektowania wnętrz i ogrodów;
n) warsztaty z obsługi komputera i internetu.
Udział w projekcie jest równoznaczny z udziałem w każdej formie wsparcia
wymienionej w §5 pkt 3.
§6
Ewaluacja Projektu
1. Beneficjenci zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.
§7
Postanowienia końcowe
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy
strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

