REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§1
postanowienia ogólne

Strona

§2
cele i zadania
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1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Rozwińmy Skrzydła z fundacją Atena”, dofinansowanym przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej na podstawie Umowy nr 10187/2016/ASOS w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
2. Regulamin projektu określa:
a. postanowienia ogólne;
b. cele i zadania;
c. warunki uczestnictwa;
d. proces rekrutacji;
e. obowiązki i uprawnienia uczestników/-czek;
f. zasady monitoringu uczestników/-czek;
g. rezygnacja z udziału w projekcie;
h. postanowienia końcowe.
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
4. Projekt jest realizowany przez Fundację Atena, ul. 1 Maja 1, 55-200 Oława
5. Projekt jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
6. Czas trwania Projektu: 01.07.2015 r. - 31.12.2015 r.
7. Projekt jest realizowany na terenie Gminy Wiązów.
8. Definicje i pojęcia wykorzystane w niniejszym Regulaminie:
a. Projekt - zespół działań i czynności realizowanych przez Fundację Atena na rzecz Uczestników/czek – pod nazwą „Rozwińmy Skrzydła z fundacją Atena”, zlecony jako zadanie publiczne przez
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
b. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do projektu i biorąca udział w zadaniach projektu;
c. Organizator
- fundacja Atena, ul. 1 Maja 1, Oława;
d. Osoba niesamodzielna: osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
9. Kontrolę nad prawidłowością realizacji Projektu sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
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zamieszkujących gminę Wiązów poprzez zwiększenie dostępu do oferty usług społecznych:
opiekuńczych, edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalno-turystycznych oraz wspieranie samopomocy i
samoorganizacji seniorów, w okresie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia projektu. Jako cele
szczególne obrano:
a. Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność
społeczną - stworzenie oferty społecznej dla 165 seniorów (60+),
b. Podniesienie jakości usług społecznych- szkolenia dla 20 wolontariuszy i szkolenia 20 opiekunów
osób starszych, poradnictwo prawno-społeczno-zdrowotne 90 godz..
c. Wspieranie różnych form samopomocy – Bazarek Usług Sąsiedzkich min 30 osób, Wolontariat w
Czasowych Punktach Opieki Aktywizacji i Terapii Zajęciowej, mobilny e-punkt
d. Rozwój systemów wsparcia umożliwiający zaspokojenie specyficznych potrzeb – wsparcie w opiece
nad osobami niesamodzielnymi w ramach czasowej opieki dziennej i Czasowych Punktów Opieki,
Aktywizacji i Terapii Zajęciowej, dla min 35 osób, zajęcia ruchowe, aerobik, qi gung min 60 osób
e. Rozwój usług społecznych w sferze turystyki i kultury – wyjazd do teatru/opery dla 40 osób,
spotkania Uniwersytetów III Wieku -60 osób, spotkanie opłatkowe min 80 osób.
f. Zwiększenie dostępu do usług społecznych w sferze edukacyjnej – szkolenia dla opiekunów 20
osób, wolontariuszy 20 osób, szkolenia komputerowe e-senior
g. Zwiększenie integracji wewnątrzpokoleniowej, wzmocnienie aktywności i wymiany doświadczeń –
spotkania uniwersytetów- 60 osób, spotkanie opłatkowe 80 osób, rozwój zespołu „Skrzydła Ateny” Muzykoterapia
2. Dla realizacji w/w celów przewidziano – szkolenia opiekunów i wolontariuszy razem 60 godzin na
grupę, 5 dni –po 1 dzień w miesiącu działania Czasowych Punktów Opieki, Aktywizacji i Terapii
Zajęciowej, 400 godzin czasowej opieki domowej, 90 godzin poradnictwa prawnego, społecznego,
zdrowotnego, zajęcia ruchowe 3 rodzaje dla 6 grup, szkolenie komputerowe 30 godzin, 3 wycieczki
kulturalno-turystyczne, Muzykoterapia 60 godzin, 1 Spotkanie Opłatkowe na zakończenie projektu.
Zrealizowane zostaną następujące zadania:
a. Szkolenia dla opiekunów osób starszych ilość grup 2, ilość uczestników na grupę 10, zajęć po 5 - 7
godz./dzień, łącznie po 30 godzin dla grupy, ilość uczestników łącznie 20. Program: podstawy
psychologii, gerontologia, podstawy psychiatrii, dietetyka i przygotowanie posiłków, podstawy higieny
i pielęgnacji, pierwsza pomoc i obsługa medyczna, komunikacja interpersonalna, etyka w zawodzie
opiekuna, wiadomości z zakresu bhp i p. poż.
b. Szkolenie wolontariuszy: ilość grup, 2 ilość uczestników na grupę 10, ilość uczestników łącznie 20,
ilość spotkań (raz w tyg.) 10, czas trwania 1 zajęć (godz.) 3, ilość godzin na grupę 30. Program:
Komunikacja werbalna i niewerbalna; asertywność w komunikacji interpersonalnej; Motywacja do
pracy wolontaryjnej; Bezpieczne sposoby odreagowania emocjonalnego; sposoby udzielania
wsparcia emocjonalnego; Poszukiwanie własnego stylu pracy z podopiecznymi; Konstruktywne
rozwiązywanie konfliktów; Mediacje i negocjacje; Metody relaksacyjne i Warsztaty umiejętności.
c. Szkolenie komputerowe –łączna ilość godzin 30 dla 15 uczestników 60+ zamieszkujących gminę
Wiązów.
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1. Ogólnym celem Projektu jest zwiększenie aktywności społecznej minimum 165 osób 60+
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d. Muzykoterapia -rozwój zespołu Skrzydła Ateny – ilość godzin łącznie 60, ilość uczestników od 10 do
30, ilość spotkań 20, czas trwania 1 zajęć (godz) 3. działania mające na celu rozwój. umiejętności i
repertuaru zespołu oraz poszerzenie jego składu o nowych członków niestałych i wspólne
muzykowanie z nieaktywnymi dotychczas seniorami. - próby, warsztaty pisania tekstów, a także
warsztaty z emisji głosu, ćwiczenia z wyładowywania stresu przez krzyk, relaksacji przez mantry
oddechowe. Zespół będzie prezentował się podczas imprez regionalnych w czasie 3 wyjazdów oraz
podczas działania „Spotkania uniwersytetów” - na przeglądzie muzycznym w Wiązowie.
e. Bazarek usług sąsiedzkich (BUS) – stworzenie bazy usług seniorów, którzy mogliby i chcą nawzajem
świadczyć sobie usługi. Umiejętności i oferowane usługi będą udostępniane w formie ogłoszeń lub
gazetki oraz w formie elektronicznej. Każda godzina pracy członka BUS jest zapisywana na
osobistym koncie, powiększając jego stan. Natomiast każda godzina przyjętej od kogoś pomocy
pomniejsza rachunek. Przewiduje się 30 uczestników.
f. mobilny e-punkt- 5 miesięcy x 1 dzień w tygodniu będzie działał czasowy punkt dostępu do
komputera z dostępem do Internetu. Uczestnicy projektu i inne osoby 60+ będą mogli skorzystać z
pomocy przy dostępie do usług internetowych np. epuap, email, konta bankowego. Punkty będą
okresowo uruchomione w różnych miejscowościach gminy, dyżurująca osoba pomoże seniorom w
korzystaniu z e-usług. Zadanie ma oswajać seniorów z dostępem do technologii ICT..
g. Zajęcia ruchowe aerobik - 2 grupy po 10 osób, zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godzinę na grupę,
łączna ilość godzin: 40 (2godz./tyg. x 20 tyg.).łącznie 20 uczestników/-czek 60+ zamieszkujących
gminę Wiązów.
h. Zajęcia ruchowe ogólnousprawniające – 2 grupy po 10 osób, zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godzinę
na grupę, łączna ilość godzin: 40 (2godz./tyg. x 20 tyg.).łącznie 20 uczestników/-czek 60+
zamieszkujących gminę Wiązów.
i. Zajęcia ruchowe qi gong– 2 grupy po 10 osób, zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godzinę na grupę,
łączna ilość godzin: 40 (2godz./tyg. x 20 tyg.).łącznie 20 uczestników/-czek 60+ zamieszkujących
gminę Wiązów.
j. Czasowy punkt aktywizacji i terapii zajęciowej- 5 dni, realizacja w miejscach gdzie jest największe
zapotrzebowanie na ten typ usługi. Jednorazowo udział ok 10 osób niesamodzielnych i ok 10
wolontariuszy, razem min 50 osób, w tym min. 20 wolontariuszy –zadanie: odciążenie opiekunów
osób niesamodzielnych oraz zajęcia aktywizacyjne, między innymi: art terapia, florystyka, odlewy
gipsowe, renowacja mebli, gry planszowe
k. czasowa opieka domowa - wolontariusze będą odwiedzać w domach osoby niesamodzielne aby
dotrzymać im towarzystwa pomóc w aktywizacji, integracji i udzielić pomocy w podstawowych
czynnościach. Do wykorzystania 400 godzin.
l. Poradnictwo prawno-społeczno-zdrowotne - wsparcie doradcze z- zagadnień związanych z
problemami osób starszych (opieka, sprawy zdrowotne, prawne, należne świadczenia). - spotkania
lub pisma, telefony z konsultantami różnych specjalności: geriatrę, rehabilitanta, położną,
psychologa, coacha, prawnika, rzecznika praw konsumentów, specjalistę opieki społecznej itp. wg
zgłoszonych potrzeb. -. Przewiduje się realizację 90 godzin porad

m. Spotkania Uniwersytetów - wymiana doświadczeń, samopomoc i integrację Uniwersytetów III Wieku:
a) przegląd muzyczny w Wiązowie w czasie którego zespoły muzyczne 3 Uniwersytetów spotkają się
na wspólnych występach śpiewaczych i muzycznych, b) gra terenowa we Wrocławiu- rywalizacja z
UTW Wrocław, c) zwiedzanie miasta Legnica z oprowadzaniem przez przedstawicieli UTW w
Legnicy – udział łącznie min 40 uczestników
n. Wycieczka kulturalna do teatru, opery lub filharmonii dla łącznie 40 uczestników/-czek
60+zamieszkujących gminę Wiązów.
o. Spotkanie opłatkowe na zakończenie projektu będzie imprezą integracyjną podsumowująca
zrealizowane działania i osiągnięcia projektu. Połączenie we wspólnych życzeniach świątecznych,
przy wspólnym stole, przy wspólnym śpiewie będzie wpływało na wzrost integracji i poczucie
wspólnoty między uczestnikami. Przewiduje się udział min.80 uczestników.
§3
warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikiem/-czką może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
a. wiek 60+,
b. miejsce zamieszkania na terenie gminy Wiązów
c. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych i wizerunku do celów rekrutacji, realizacji, ewaluacji i
promocji projektu
2. Rekrutację uczestników/-czek Projektu prowadzić będzie fundacja Atena.
3. Rekrutacja uczestników/-czek do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans w
dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
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1. Seniorzy lub ich bliscy ( w przypadku osób zależnych lub niesamodzielnych) wypełniają i składają
dokumenty zgłoszenia uczestnictwa.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane na formularzach zgłoszeniowych- (załącznik
nr.1) - u sołtysów, na spotkaniach realizowanych przez Fundację oraz w siedzibie Fundacji Atena, a
także telefonicznie (+48 713032468, 502414118, 783822285) oraz emailowo (biuro@fundacja-atena.pl)
3. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
projektu, oraz wizerunku do wizualizacji projektu na stronie internetowej i dokumentacji projektowej.
4. Wybór uczestników/-czek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem że do szkoleń
opiekunów zakwalifikowane będą osoby posiadające odpowiednie predyspozycje- test kompetencji
osobowych dla zawodu opiekuna
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§4
proces rekrutacji

5. W zakresie punktu dziennej opieki i opieki domowej oraz poradnictwa w pierwszej kolejności
przyjmowane będą osoby o ograniczonej czasowo lub trwale samodzielności i z niepełnosprawnościami
na podstawie Wniosku o Wsparcie (załącznik nr 2)
6. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie w części z ograniczoną liczbą osób
mogących wziąć w niej udział planowane jest utworzenie listy rezerwowej. O udziale decyduje zarząd
projektu w oparciu o ocenę: roli pełnionej w projekcie(0-5pkt), stopnia zaangażowania - wolontariat (05pkt), kolejności zgłoszeń.
7. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie uczestników/-czek Projektu na listę.
§5
obowiązki i uprawnienia uczestników/-czek Projektu
1. Każdy uczestników/-czek Projektu ma prawo do:
a. udziału w zajęciach gwarantowanych przez program Projektu, do których uczestnik/-czka został
zakwalifikowany,
b. zgłaszania uwag i oceny zajęć,
c. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d. otrzymania potwierdzenia uczestnictwa zajęciach Projektu.
2. Każdy uczestnik/-czka Projektu zobowiązany jest do:
a. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b. obecności na zajęciach,
c. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi,
kontroli i ewaluacji Projektu.
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1. Uczestnicy/-czki Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Projekt podlega ewaluacji pod względem oceny założeń projektu pod względem trafności,
skuteczności, trwałości oraz efektywności.
3. Ewaluacja zakłada 4 poziomy oznaczające kroki procesu oceny i płaszczyzny rezultatów:
a. zadowolenie odbiorców;
b. uczenie się;
c. zmiana zachowania;
d. rezultaty efektów projektu.
4. Zakres działań w procesie ewaluacji:
a. zbieranie ankiet i testów wiedzy od uczestników/-czek;
b. wywiady indywidualne;
c. sporządzanie zestawienia danych do interpretacji;
d. interpretacja wyników.
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§6
zasady monitoringu

5. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/a jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu
osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
§7
rezygnacja z udziału w Projekcie
1. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie
zgłoszona do Organizatora na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia rezygnacji na
piśmie.
2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników/-czek Projektu z udziału w Projekcie jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga
usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 40% zrealizowanych
zajęć, Organizator ma prawo usunąć uczestnika/-czkę z grupy.
4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Organizator przewiduje utworzenie listy rezerwowych
uczestników/-czek.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika/-czkę zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza
osoba z listy rezerwowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników/-czek Projektu z listy osób biorących udział
w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego
regulaminu.
7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/-czki Projektu z udziału w Projekcie, Organizator
może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych w nienaruszonym stanie.
§8
postanowienia końcowe

Strona
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1. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień tego
regulaminu.
2. Administratorem Danych Osobowych w Projekcie jest fundacja Atena z siedzibą w Oławie, ul. 1 Maja 1.
3. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez przedstawiciela Organizatora
w porozumieniu z przedstawicielem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
5. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu i na stronie internetowej
Organizatora.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015 r. i obowiązuje w okresie realizacji projektu.
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Zał.1:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Zgłaszam chęć udziału w projekcie

„Rozwińmy skrzydła z fundacją ATENA” ATENA, ul 1 Maja 1, Oława
Dane
uczestnika/
uczestniczki

imię / nazwisko

Miejsce
zamieszkania

Ulica/ nr domu / nr lokalu

PESEL
wiek

Miejscowość / kod pocztowy

Zajęciach

zadanie

(e-mail)

Szkolenie opiekun osób starszych

nie

tak

Szkolenie wolontariuszy

nie

tak

Zajęcia ruchowe - aerobik

nie

tak

Zajęcia ruchowe – ogólno-uprawniające

nie

tak

Zajęcia ruchowe – Qi gong

nie

tak

Szkolenie cyfrowe

nie

tak

Muzykoterapia

nie

tak

wyjazd kulturalny – teatr/opera

nie

tak

Wycieczka integracyjna –Spotkanie
Uniwersytetów

nie

tak

Bazarek Usług Sąsiedzkich

nie

tak

……………………………………………………………………………….
Podpis uczestnika/czki projektu:
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Chcę wziąć
udział w

telefon
adres poczty elektronicznej
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Dane
kontaktowe

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu
zgłoszeniowym lub Wniosku o Wsparcie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
monitoringu i ewaluacji, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Realizatora z
obowiązków sprawozdawczych wobec Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w
zakresie projektu "„Rozwińmy Skrzydła z fundacją Atena”” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, że:
• podane dane są zgodne z prawdą;
• zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
• zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.

Strona

1

………………..……………………………….
Data i Podpis uczestnika/czki projektu
opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego osoby zależnej*
(*Niepotrzebne skreślić):

Współfinansowane ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

fundacja
biuro Oława 1Maja 1
tel.: 48- 71 303 2468
tel.kom.: 502414118
tel.kom.: 783822285

Zał.2:

Wniosek o Wsparcie

Zgłaszam potrzebę w projekcie

„Rozwińmy skrzydła z fundacją ATENA” ATENA, ul 1 Maja 1, Oława
Dane
uczestnika/
uczestniczki

imię / nazwisko

Miejsce
zamieszkania

Ulica/ nr domu / nr lokalu

PESEL
wiek

Miejscowość / kod pocztowy
Dane
kontaktowe

telefon
adres poczty elektronicznej
(e-mail)
nie

tak

nie

tak

nie

tak

Osoba z niepełnosprawnością

nie

tak

Osoba niesamodzielna

nie

tak

Opieka domowa
Potrzeba

Zakres pomocy
Punkt Czasowej Opieki, Aktywizacji i
Terapii Zajęciowej
Miejscowość
Pomocy doradczej
Zakres pomocy doradczej

Zaliczenie do
grupy

Strona

1

……………………………………………………………………………….
Podpis uczestnika/czki projektu, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego osoby zależnej*
(*Niepotrzebne skreślić)

Współfinansowane ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

fundacja
biuro Oława 1Maja 1
tel.: 48- 71 303 2468
tel.kom.: 502414118
tel.kom.: 783822285

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu
zgłoszeniowym lub Wniosku o Wsparcie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
monitoringu i ewaluacji, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Realizatora z
obowiązków sprawozdawczych wobec Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w
zakresie projektu "„Rozwińmy Skrzydła z fundacją Atena”” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, że:
• podane dane są zgodne z prawdą;
• zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
• zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.

Strona

1

………………..……………………………….
……………………….………..………….
Podpis uczestnika/czki projektu
Data podpisania formularza rekrutacyjnego:
opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego osoby zależnej*
(*Niepotrzebne skreślić):

Współfinansowane ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

fundacja
biuro Oława 1Maja 1
tel.: 48- 71 303 2468
tel.kom.: 502414118
tel.kom.: 783822285

