
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie  

pn. „Aktywni i Sprawni w Gminie Jerzmanowa” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, 
Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, który jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

§ 1 

Podstawowe pojęcia i podstawa prawna  

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gmina Jerzmanowa;  

b) Partnerze projektu – Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej z siedzibą                      

w Głogowie (FPS); 

c) Kandydacie – osoba składająca formularz rekrutacyjny, wyrażająca dobrowolną 

wolę przystąpienia do udziału w projekcie; 

d) Beneficjencie Ostatecznym (BO) – należy przez to rozumieć Uczestnika 

Projektu (UP); 

e) Projekcie – projekt pn. „Aktywni i Sprawni w Gminie Jerzmanowa”; 

f) Klubie Senior (KS) - Klub Senior na terenie Gminy Jerzmanowa. 

2. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o Wytyczne 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. Wersja MR/2014-2020/18 

(04). 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie  

1. Uczestnictwo w projekcie „Aktywni i Sprawni w Gminie Jerzmanowa” jest 

dobrowolne. 

 

2. W projekcie będzie uczestniczyć 61 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym spośród poniższych grup: 

- 60 os (45 kobiet - K, 15 mężczyzn - M) niesamodzielnych, które otrzymają 

wsparcie w postaci usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających 



 
 

 

dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi – Klub Senior na terenie Gminy 

Jerzmanowa; 

- 1 os (1M) z niepełnosprawnościami, chłopiec poniżej 16 roku życia, który otrzyma 

wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu                      

w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z 27.08.2004 o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, której zakres określono zgodnie              

z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub 

fizjoterapii; 

 

3. Wsparciem towarzyszącym w postaci wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno – 

wspomagającego będzie objętych  min. 20 osób (15 kobiet - K, 5 mężczyzn – M). 

 

4. Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane osobowe 

i podpisując formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) oraz klauzulę informacyjną 

(załącznik nr 2) zawierającą wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. Dane osobowe są 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w projekcie. 

 

5. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa                   

w projekcie oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone. 

 

6. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności 

karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany  do udziału w projekcie: 

§  1.  Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  2.  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając                      

w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za 

fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 



 
 

 

§ 3 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 60+ spełniające łącznie dwa 

poniższe kryteria: 

1) osoby zamieszkujące na terenie Gminy Jerzmanowa, 

2) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności 

osoby niesamodzielne i starsze, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji                          

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

W tym m.in. : 

a) Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności  

b) Osoby niesamodzielne,  

c) Osoby których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa                 

w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.; 

d) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczonych wielokrotnego wykluczenia społecznego,  

e) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,                                      

z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób                     

i Problemów Zdrowotnych),  

f) Osoby bezdomne, 

g) Osoby nieaktywne zawodowo, 

h) Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ). 

 

 

 

 



 
 

 

§ 4 

Procedura rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie Gminy Jerzmanowa.   

2. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równego dostępu i równego 

traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu 

zakazu dyskryminacji np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 

lub światopogląd czy niepełnosprawność. 

3. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w ramach: 

 

ETAP I - w ramach limitów miejsc założonych w projekcie dla poszczególnych form 

wsparcia; 

- edycja 1 – rekrutacja w grudniu 2020 do realizacji wsparcia w ramach: 

● Klubu Senior (KS) w okresie styczeń 2021 - grudzień 2021  

● specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz realizacja 

wsparcia towarzyszącego od stycznia 2021 do czerwca 2023; 

- edycja 2 – rekrutacja w grudniu 2021 do realizacji wsparcia w KS w okresie styczeń 

2022 - grudzień 2022; 

- edycja 3 – rekrutacja w grudniu 2022 do realizacji wsparcia w KS w okresie styczeń 

2023 - czerwiec 2023; 

 

4. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) 

wypełniony przez kandydatów na uczestników projektu.  

 

5. W przypadku, gdy liczba chętnych osób spełniających kryteria uczestnictwa                       

w projekcie będzie większa niż liczba wolnych miejsc zostanie utworzona lista 

rezerwowa chętnych osób do udziału w projekcie. 

 

6. Kwalifikacji uczestnika projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 

 

7. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie każdy uczestnik projektu jest 

zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

oraz Umowy uczestnictwa w projekcie.  

 



 
 

 

 

8. Podpisanie deklaracji i umowy uczestnictwa powinno nastąpić w pierwszym 

możliwym terminie lub dniu pierwszych zajęć realizowanych w ramach projektu.  

 

§ 5 

Zakres wsparcia 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

 

2. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia, które po wnikliwej 

diagnozie będzie dla nich przewidziane. 

 

3. W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci: 

 

a) Utworzenie Klubu Seniora w na terenie Gminy Jerzmanowa, a w nim realizacja: 

- grupowe poradnictwo prawne i psychologiczne; 

- indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne; 

- zajęć i warsztatów (dziennikarstwo, warsztaty zdrowego odżywiania, ceramika, 

gimnastyka, zdrowe gotowanie); 

 - wyjazdy kulturalne (kino, teatr); Dzień Seniora; 

 

b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i wsparcie 

towarzyszące: 

- zatrudnienie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania; 

- utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco - pielęgnacyjnego. 

 

4. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia towarzyszącego w postaci 

dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia projektowe. 

 

 

 

 

 



 
 

 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

1.1 udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie, 

1.2  wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu, 

1.3  usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności spowodowanych chorobą 

lub ważnymi sytuacjami losowymi;  

1.4  otrzymania materiałów szkoleniowych/warsztatowych i innych pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji poszczególnych form wsparcia, 

 

2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

2.1  przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie, 

2.2  wypełniania deklaracji i umowy uczestnictwa w projekcie oraz innych 

dokumentów niezbędnych do realizacji projektu i stanowiących podstawę do 

tworzenia bazy danych o uczestnikach projektu, w szczególności zgody na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu, 

2.3 informowania opiekuna lub koordynatora projektu o planowanych 

nieobecnościach w celu optymalizacji harmonogramów, 

2.4 systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu, 

2.5 dbania o powierzone materiały szkoleniowe/warsztatowe, 

2.6 stosowania się do poleceń opiekuna, pracownika oraz osób realizujących 

poszczególne zadania wynikające z projektu, 

2.7 przestrzegania norm współżycia społecznego; przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w toku zajęć warsztatowych, 

2.8 niezwłocznego poinformowania koordynatora projektu o rezygnacji                           

z uczestnictwa w projekcie. Rezygnacja może nastąpić z przyczyn 

uzasadnionych i niezależnych od uczestnika (szczególnie w przypadku przyczyn, 

które uniemożliwiają kontynuację uczestnictwa w projekcie i/lub innych przyczyn, 

które nie pozwalają na kontynuowanie realizacji przewidzianych zadań                                            

w projekcie). 

 

 



 
 

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach. 

 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane uczestnikowi 

projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej. 

 

4. Uczestnik projektu  zostanie skreślony z listy uczestników w przypadku: 

4.1 złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 

4.2 przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, tj. absencja równa lub 

wyższa niż 20% czasu trwania liczonych godzinowo poszczególnych form 

wsparcia przewidzianych dla uczestnika, 

4.3 szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w czasie trwania  

projektu „Aktywni i Sprawni w Gminie Jerzmanowa”. 

 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian 

wytycznych, warunków realizacji projektu, dokumentów programowych, które będą 

miały wpływ na treść Regulaminu. 

 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych niniejszym dokumentem, pozostają w gestii Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej. 



 
 

 

 

5. Regulamin jest sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się, otrzymałem i odebrałem Regulamin. 

 

 

 

 

………………………………                                ……..………………………………. 

 Miejscowość       data                                      czytelny podpis 

         

 

 


