REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „KLUB SENIORA”
§1
Definicje
1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie pod tytułem – „Klub seniora”.
2. Nazwa beneficjenta – Gmina Mały Płock.
3. Realizator - Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku.
4. Partner – Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina”.
5. Typ projektu wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług
asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych w lokalnej
społeczności.
6. Uczestnik projektu - osoba zakwalifikowana do wsparcia w ramach projektu w
procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
§2
Informacje ogólne
1. Projekt „Klub seniora” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX
ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego
7. Beneficjentem projektu jest Gmina Mały Płock, realizatorem Ośrodek Pomocy
Społecznej w Małym Płock, ul. Krótka 15, partnerem Kolneńskie Stowarzyszenie
„Rodzina”.
2. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019. r.
3. Głównym celem projektu jest utworzenie w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019
Klubu Seniora i realizacji zadań/usług dla 12 seniorów (8K, 4M) i ich otoczeniu
zamieszkujących w gminie Mały Płock.

§3
Zakres wsparcia:
W ramach zadania realizowane będą zadania i działania:
Zadanie 1. Organizacja klubu seniora:
- Wyposażenie klubu seniora.
- Szkolenie z zakresu prowadzenia klubu seniora.
Zadanie 2 Funkcjonowanie klubu seniora.
1) Zajęcia animacyjne – teatralno-muzyczne i plastyczne.
2) Trzy wyjazdy tematyczne.
3) Zajęcia grupowe z psychologiem i indywidualne poradnictwo psychologiczne.
4) Zajęcia z prawnikiem.
5) Spotkania okolicznościowe dla uczestników klubu seniora i otoczenia
6) Zajęcia ruchowe i kulinarne, profilaktyka zdrowotna
- zajęcia ruchowe seniorów.
- warsztaty kulinarne
7) Bieżące funkcjonowanie klubu
8) Praca socjalna
9) Zasiłki celowe
§4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
Grupa docelowa; 12 osób (8 K; 4 M) zamieszkujący gminę Mały Płock, seniorzy w wieku
poprodukcyjnym/osoby niepełnosprawne i ich otoczenie:
1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby
starsze, z niepełnosprawnością:
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: zgodnie z ustawą z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem
pomocy społecznej, tj. spełniające jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 );
- osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), a także z zaburzeniami
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z póź. zm.);
- osoby niesamodzielne, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020;
2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( w takim zakresie,
w jakim jest niezbędne do skutecznego wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych
wsparciem w ramach projektu).
W grupie docelowej będą osoby starsze, które są częściej narażone na wykluczenie
społeczne, z powodu uszczerbku na zdrowiu, czynników finansowych, braku dostosowania
środowiska lokalnego dla tej grupy osób, niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, samotności.
3.Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Preferencje uczestnictwa w projekcie:
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż
jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych 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;
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
zaburzeniami psychicznymi;
- osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana
osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących;
- pierwszeństwo ponad wyżej wymienionymi przesłankami mają osoby z
niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w
rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§5
Rekrutacja Uczestników
1. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją promocyjną projektu, która będzie obejmować
zamieszczenie informacji o projekcie i naborze uczestników do projektu na stronie
internetowej OPS i Gminy Mały Płock oraz na tablicy ogłoszeń OPS. Informacja zostanie
przekazana podczas mszy w kościołach parafialnych w gminie Mały Płock. Pracownicy
socjalni OPS zobowiązani będą do kontaktu i przekazania informacji osobom, które
kwalifikują się do udziału w Klubie Seniora. Szeroko zakrojona promocja projektu w celu
dotarcia do grupy docelowej pozwoli zachować zasadę równości szans ze względu na płeć.
2. Rekrutacja do projektu odbędzie się w II etapach.
Powołana zostanie komisja rekrutacyjna (w skład której wejdzie 2 pracowników socjalnych,
kierownik OPS) która na podstawie zgromadzonej dokumentacji wyłoni uczestników.
I etap: Składanie formularzy rekrutacyjnych + oświadczeń.
Dodatkowe punkty otrzymają osoby spełniające wymagane kryteria grupy docelowej oraz
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
-os. 60+,
- osoby z niepełnosprawnością ( orzeczenie o niepełnosprawności),
- korzystający z POPŻ,
- dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.
II etap: Weryfikacja formularzy rekrutacyjnych i wyłonienie osób zakwalifikowanych do
udziału w projekcie i osób rezerwowych w przypadku rezygnacji. Przygotowanie listy osób
zakwalifikowanych
oraz
osób
rezerwowych.,
wiek,
miejsce
zamieszkania,
niepełnosprawność.
3.W przypadku małej ilości osób zgłoszonych do projektu, pracownicy będą przeprowadzać
rozmowy, zostaną powtórzone działania promujące projekt.
4.Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości
szans i niedyskryminacji.
5.Nabór uczestników projektu odbędzie się przed planowanym etapem aktywizacji
społecznej i jednocześnie równolegle do działań skierowanych do otoczenia.
6.Rekrutacja uczestników zgodnie z regulaminem dostępnym w biurze projektu OPS Mały
Płock.

7.Nadzór nad rekrutacją

sprawować będzie Koordynator Proj. we współpracy z

pracownikami socjalnymi.
8. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć pracownikowi socjalnemu
prowadzącemu rekrutację komplet następujących dokumentów:
a) formularz kandydata na uczestnika,
b) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
c) oświadczenia uczestnika projektu.
d) odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku
osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy).
9. Z osobą wyłonioną do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny oraz deklaracja
uczestnictwa w projekcie.
10. Każdy będzie miał możliwość uczestnictwa w kilku formach prowadzonych działań,
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami projektu.
12. Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączniku do Regulaminu.
Dokumentacja jest dostępna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul. Krótka 15.
§6
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej
przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji uczestnika/czki, może on/a zostać
obciążony/a kosztami uczestnictwa w projekcie.
3. W przypadku gdy uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie przed otrzymaniem
wsparcia, w jego miejsce zostaje zakwalifikowana inna osoba.
4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę w przypadku:
a) rażącego naruszenia postanowień wewnętrznego Regulaminu Klubu
b) nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 30 dni.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji
3. Regulamin projektu jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul.
Krótka 15.

Załączniki do regulaminu:
1. deklaracja uczestnictwa w projekcie,
2. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
3. oświadczenia uczestnika projektu,
4. formularz kandydata na uczestnika,

