Bydgoszcz, 01.10.2021

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
Klub Seniora „Pod Bukiem”
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu Klub seniora „Pod Bukiem”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020
2. Realizatorem Projektu jest Fundacja Gaudeamus. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2021
do 30.06.2022.
3. Projekt Klub seniora „Pod Bukiem ”realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie
zawartej ze Stowarzyszeniem Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki ”
4. Miejscem realizacji Projektu jest Biuro Realizatora mieszczące się przy ul. Obrońców Bydgoszczy
1 , 85-054 w Bydgoszczy. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją Projektu jest
Koordynator Projektu.
§2
GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI
Grupą docelową Projektu utworzy 15 Uczestników Projektu (12 kobiet i 3 mężczyzn) zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)
oraz należących do grup defaworyzowanych (osoby starsze 60+) oraz 5 osób z otoczenia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie .
Grupę docelową projektu stanowić będą osoby potrzebujące wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
Jednocześnie większość tej grupy będzie należała do kategorii osób defaworyzowanych 60+
kwalifikujących się do otrzymania szczególnego wsparcia w kontekście aktywizacji społeczno obywatelskiej.
Projekt zakłada prowadzenie działań opartych na ruchu, pracy grupowej, integracji, która znajduje
zastosowanie w profilaktyce wykluczeń oraz rozwoju kompetencji społecznych. Ruch dla seniorów jest
niezwykle ważny w kontekście przeciwdziałania dysfunkcjom psychicznym i łagodzenia przebiegu różnego

typu zaburzeń, zabezpiecza on różnorodne potrzeby indywidualne i społeczne. Działania integracyjne mają
na celu nabycie, przywrócenie lub zintensyfikowanie kompetencji społecznych, zaradności, aktywności
społecznej i samodzielności.
Kryteria dla uczestników
OBLIGATORYJNE:
a) zamieszkanie w obrębie jednej z jednostek administracyjnej, wchodzących w skład LSR weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą,
b) zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osoby potrzebujące wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu – weryfikacja na podstawie oświadczenia o niesamodzielności z
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, orzeczenia o
niepełnosprawności, orzeczenia lekarskiego.
c) uczestnictwo w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych przez LGD w ramach danego
naboru wniosków oraz naborów 1/G/2018 i 1/G/2019 - weryfikacja na podstawie oświadczenia z
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
d)

ukończony 60 rok życia.

PUNKTOWE:
a) 2 pkt. za każdy kolejny powód zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
KRYTERIA dla osób z otoczenia
OBLIGATORYJNE:
a) zamieszkanie w obrębie jednej z jednostek administracyjnej, wchodzących w skład LSR
b) bycie osobą z otoczenia osoby zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
c) uczestnictwo w charakterze otoczenia tylko w jednym projekcie w ramach niniejszego naboru
oraz naborów 1/G/2018 i 1/G/2019.
PUNKTOWE:
a) krótkie uzasadnienie udziału w projekcie (od 0 do 5 pkt.)
Weryfikacja wszystkich kryteriów na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
§3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
REKRUTACJA - ZAŁOŻENIA WSTĘPNE - za proces rekrutacji odpowiedzialny będzie koordynator.

1. Rekrutacja uczestników realizowana będzie na obszarze LSR.
2. Rekrutacja trwa od 01.10.2021 do 31.10.2021
3. Zrekrutowanych zostanie 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem, zamieszkujących LSR. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona
lista rezerwowa i o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
4. Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne na stronie internetowej Grantobiorcy tj.
http://www.fundacja.sys.pl/
5. Dokumenty rekrutacyjne będą mogły być składane osobiście w biurze Grantobiorcy lub za
pośrednictwem operatora pocztowego. Rekrutacja uczestników poprzedzona zostanie działaniami
informacyjno-promocyjnymi, które w konkretny sposób przedstawią formy wsparcia i korzyści z
udziału w projekcie, tj. prezentacja założeń projektu na spotkaniach z potencjalnymi uczestnikami,
informacje na stronie internetowej Grantobiorcy.
6. Proces rekrutacji uczestników będzie zgodny z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji.
7. Zapewniony zostanie równy dostęp kobiet i mężczyzn do produktów i rezultatów projektu.
8. Zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych (i ich asystentów), dla których zaplanuje
się dodatkowe udogodnienia niwelujące bariery dostępu do spotkania informacyjnego (jeśli
wystąpią). Rekrutacja rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będzie
trwała do wyczerpania limitu miejsc.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych
postanowień.
2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości w
biurze projektu.
3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r.

