
 
 

1 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM 

pn. Kolorowa jesień 

Nr wniosku o dofinansowanie – 05/2/G/2019 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014–2020 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zakres i warunki 

udzielenia wsparcia oraz prawa i obowiązki 

Kandydatów/Kandydatek/Uczestników/Uczestniczek projektu realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.  

2. Projekt skierowany jest do 19 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 5 mężczyzn)  

zamieszkujących na terenie gminy - miasto Grudziądz. 

3. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 19 osób niesamodzielnych 

zagrożonych    wykluczeniem społecznym poprzez działania edukacyjne, integracyjne, 

kulturalne, które mają na celu aktywne włączenie społeczne osób niesamodzielnych, tj. 

osób po 60 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

minimum umiarkowanym (lub równoważnym) bądź okażą zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające niesamodzielność.  

4. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  

w terminie od  20.05.2019 r. do 31.10.2019 r.  

5. Uczestnicy/Uczestniczki projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem  

w projekcie. 

6. Regulamin wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na stronie 

internetowej: www.mopr.grudziadz.pl oraz w Biurze projektu – Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz, pok. nr 202. 

 

§ 2  

SŁOWNIK POJĘĆ 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają:  

1. Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (MOPR); 
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2. Biuro projektu – Biuro projektu znajdujące się w siedzibie Realizatora projektu przy 

 ul. Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz, pok. nr 202; 

3. Dokumenty rekrutacyjne – Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu grantowego wraz 

z wymaganymi załącznikami; 

4. Kandydat/Kandydatka – osobę składającą dokumenty rekrutacyjne do projektu;  

5. Komisja rekrutacyjna – koordynatora projektu oraz pracownika do spraw 

merytorycznych odpowiedzialnych za weryfikację kwalifikowalności Kandydatów do 

projektu  oraz tworzenie list osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, list  

rezerwowych  i list osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie; 

6. Projekt – projekt objęty grantem pn. „Kolorowa jesień” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR; 

7. Dane osobowe – dane osobowe Kandydatów na Uczestników projektu oraz Uczestników 

projektu, w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”. 

8. Regulamin –  Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie objętym  grantem pn. 

„Kolorowa jesień”; 

9. Strona internetowa – www.mopr.grudziadz.pl; 

10. Uczestnik/Uczestniczka projektu (UP) – osobę zakwalifikowaną do udziału  

w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 

11. Instytucja Zarządzająca (IZ) – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko 

Pomorskiego; 

12. LGD – Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”; 

13. Osoba z niepełnosprawnościami – osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 511). 

14. Osoba niesamodzielna – osobę po 60 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności (minimum umiarkowanym) lub będzie posiadała 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest osobą niesamodzielną. 

15. Niesamodzielność – niemożność samodzielnego wykonania czynności dnia codziennego 

i konieczności korzystania z pomocy osób trzecich przy zaspokajaniu tych potrzeb. 

najczęściej os. niesamodzielne potrzebują pomocy przy wykonywaniu czynności 

wymagających siły oraz sprawności fizycznej, takich jak: przynoszenie zakupów, 

sprzątanie, przygotowywanie posiłków, dalsze wyjścia z domu. 

16. Teren objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji  (LPR) – część terenu miasta 

Grudziądza określoną w Lokalnym Programie Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023 

będącym załącznikiem do uchwały nr XLIII/142/17 Rady Miejskiej Grudziądza 

 z dnia 29 listopada 2017 r. 

17. Korzystanie z pomocy społecznej – otrzymanie wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Grudziądzu na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w okresie 12 miesięcy od momentu złożenia formularza 

rekrutacyjnego. 
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18. Kontrakt socjalny -  narzędzie pracy socjalnej; pisemną umowę zawartą pomiędzy 

pracownikiem MOPR w Grudziądzu a uczestnikiem projektu, określającą wzajemne 

uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań podczas 

realizacji. 

§ 3 

OPIS REKRUTACJI 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 27 maja 2019 r. do 24 czerwca  

2019 r.  

2. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonej rekrutacji wraz z dokumentami 

rekrutacyjnymi dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej. 

3. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie formularza 

rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z ważnym dokumentem potwierdzającym 

niepełnosprawność w stopniu minimum umiarkowanym lub zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym niesamodzielność do Biura projektu.  

4. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze projektu od poniedziałku do 

piątku, w godz. 7:30 – 15:30. 

5. W przypadku osób niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie będą w stanie 

osobiście dostarczyć do Biura projektu niezbędnych dokumentów istnieje możliwość 

zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie telefonicznie (nr tel. 56 69 69 766 lub 56 69 

68 767). Na podstawie zgłoszenia telefonicznego pracownik socjalny uda się pod 

wskazany adres i odbierze od Kandydata/Kandydatki dokumentację. 

6. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim w formie papierowej  

i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/Kandydatki. 

7. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet 

 i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

8. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełnić określone kryteria wymienione 

poniżej: 

a) Kryteria obligatoryjne: 

 Zamieszkanie na terenie gminy miasto Grudziądz, 

 Niekorzystanie do tej pory ze wsparcia w ramach projektu grantowego 

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”, 

 Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu minimum 

umiarkowanym (lub równoważnym) bądź okazanie zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego niesamodzielność. 

b) Kryteria premiujące: 

 Miejsce zamieszkania w rejonie LPR – 3 punkty, 

 Korzystanie z pomocy społecznej MOPR w Grudziądzu- 2 punkty. 

9. W przypadku większego zainteresowania udziałem w projekcie, o zakwalifikowaniu 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną braków/błędów Formularz 

zgłoszeniowy zostaje odrzucony  i wpisany na listę odrzuconych formularzy w projekcie 

pn. „Kolorowa jesień”.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_socjalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa
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11. Na zakończenie pracy Komisji Rekrutacyjnej powstanie lista podstawowa osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w przypadku większego zainteresowania 

projektem powstanie lista rezerwowa. 

12. Od oceny Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

13. Kandydaci/Kandydatki zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do projektu 

telefonicznie, za pomocą  poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.  

14. Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do 

projektu. 

15. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci udziału  

w projekcie. 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pozytywne przejście procesu rekrutacji oraz 

podpisanie kontraktu socjalnego dotyczącego  uczestnictwa w projekcie. 

2. Podpisanie kontraktu socjalnego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa 

w projekcie. 

3. Odmowa podpisania kontraktu socjalnego jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa 

w projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika projektu, na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana 

osoba zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej. 

5. Kontrakt socjalny może zostać przerwany/zakończony przez Realizatora projektu, gdy 

Realizator projektu zaprzestanie realizacji projektu lub gdy Uczestnik naruszy warunki 

niniejszego Regulaminu.   

§ 5 

 ZAKRES WSPARCIA 

1. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Indywidualne poradnictwo 

psychologiczne: 

a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu; 

b) Poradnictwo obejmuje m.in. radzenie z codziennymi problemami, obawami, stresem.  

c) Poradnictwo w wymiarze 5 godz. - na początku i w trakcie uczestnictwa w projekcie 

2 x 2 godz., na końcu uczestnictwa w projekcie 1 x 1 godz.; 

d) Wsparcie będzie realizowane na terenie Grudziądza. 

2. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Warsztaty Umiejętności 

Społecznych: 

a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu; 

b) Warsztaty maja na celu doskonalenie umiejętności. Warsztaty skupią się na: 

asertywności, radzeniu sobie ze stresem, właściwym gospodarowaniu budżetem 

domowym, umiejętności komunikacyjnych- werbalnych i niewerbalnych, oraz dbaniu 

o wizerunek, podniesienie samooceny;  

c) Warsztaty - 6 spotkań po 6 godz.; 
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d) Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowane kadrę dydaktyczną. Uczestnikom 

zapewnione zostaną: materiały dydaktyczne, zestaw piśmienniczy, karnet na usługi 

fryzjerskie oraz catering w formie bufetu kawowego i obiadu; 

e) Wsparcie będzie realizowane na terenie Grudziądza. 

3. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Prelekcja „Jestem 

bezpieczny” : 

a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu; 

b) Prelekcja  ma na celu uzyskania wiedzy jak unikać oszustów, naciągaczy, jak 

zabezpieczyć mieszkanie oraz jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo  

w miejscu zamieszkania. 

c)  Spotkanie – 2 godz.; 

d) Wsparcie będzie realizowana na terenie Grudziądza. 

4. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Prelekcja pn. „Dojrzałe 

odżywianie”: 

a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu; 

b) Prelekcja  ma na celu poznanie nawyków zdrowego odżywiania; 

c) Spotkanie – 2 godz.;  

d) Wsparcie będzie realizowana na terenie Grudziądza. 

5. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Prelekcja „Kierunek ruch: 

w zdrowym ciele młody duch”: 

a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu; 

b) Prelekcja ma na celu przybliżenie tematu dotyczącego  zmian towarzyszących 

chorobie i starzeniu się;  

c) Spotkanie – 3 godz.;  

d) Wsparcie będzie realizowana na terenie Grudziądza. 

6. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Prelekcja „60+ na start”: 

a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu; 

b) Prelekcja ma na celu motywowanie os. po 60 roku życia do szeroko rozumianej 

aktywności, uświadomienie im specyfiki potrzeb i ograniczeń wynikających z wieku, 

wskazanie na różnorodność twórczych wyzwań pozwalających osobom starszym 

czerpać satysfakcję z życia;   

c) Spotkanie – 2 godz.;  

d) Wsparcie będzie realizowana na terenie Grudziądza. 

7. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Aktywizacja zdrowotna: 

a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu; 

b) Wsparcie obejmuje sfinansowanie wizyty lekarskiej oraz karnetu na zabiegi 

rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne; 

c)  Wsparcie będzie realizowana na terenie Grudziądza. 

8. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Wyjścia do kina: 

a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu; 

b) Uczestnicy otrzymają 6 biletów, bilety będą przekazywane systematycznie; 

c) Wsparcie będzie realizowana na terenie Grudziądza. 

9. W ramach projektu przewidziano realizację formy wsparcia pn. Spotkanie integracyjne 

„Jesteś potrzebny”: 
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a) Ze wsparcia skorzysta 19 uczestników projektu oraz środowisko lokalne; 

b) Spotkanie jest podsumowaniem projektu; 

c) Wsparcie obejmuje zatrudnienia animatora prowadzącego spotkanie, przekazanie 

uczestnikom projektu pakietu książek o zdrowym stylu życia oraz catering; 

d) Wsparcie będzie realizowana na terenie Grudziądza. 

10. W ramach realizacji projektu wykupione zostanie ubezpieczenie grupowe dla uczestników 

projektu. 

§ 6 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnikom projektu przysługuje nieodpłatny udział w projekcie pod warunkiem 

spełnienia kryteriów określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

a) punktualnego i aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia; 

b) podpisywania listy obecności oraz innych stosownych dokumentów w zakresie 

otrzymanego wsparcia; 

c) informowania Realizatora projektu o ewentualnych zmianach istotnych z punktu 

widzenia realizacji projektu (np. podjęcie pracy, choroba, wypadek i inne zdarzenia 

losowe); 

d) każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności w terminie do 2 dni od dnia 

nieobecności; 

e) dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych 

z realizacją projektu; 

f) wypełnienia ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych 

informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji programu; 

g) podpisania kontraktu socjalnego dotyczącego uczestnictwa w projekcie oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym projektem; 

h) współpracy z Biurem projektu – dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów 

związanych z realizacją projektu. 

 

§ 7  

MONITORING 

1. Wszyscy uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu oraz ewaluacji mających 

na celu ocenę skuteczności działań realizowanych w ramach projektu. 

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do udzielania informacji Realizatorowi projektu oraz 

innym uprawnionym organom na temat ich uczestnictwa w projekcie, także po jego  

zakończeniu. 

§ 8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 



 
 

7 

 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie 

poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2019 roku. 

 

 

Zapoznałem się i akceptuję: 

 

 

……………………………………………………….. 

(Data i podpis) 


