REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
„Senior = Junior – Rozwój i wzmocnienie aktywności i samodzielności
życiowej osób starszych oraz ich integracja z dziećmi i młodzieżą”

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa osób w projekcie
pt. „Senior = Junior – Rozwój i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób
starszych oraz ich integracja z dziećmi i młodzieżą”.

§ 1. Definicje
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt socjalny pn. „Senior = Junior”
b) Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lipnicy Murowanej
c) Beneficjencie – należy przez to rozumieć uczestnika projektu.
d) Kierowniku GOPS – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za zarządzanie
całością projektu oraz za jego stały nadzór.
e) Deklaracji uczestnictwa w projekcie – należy przez to rozumieć deklarację
uczestnictwa w projekcie socjalnym pn. „Senior = Junior”
f) Oświadczeniu uczestnika projektu – należy przez to rozumieć oświadczenie o
wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych osobowych.
g) Seniorze – należy przez to rozumieć osoby w wieku 50 i więcej lat.
§ 2. Informacje o projekcie
1. Projekt pod nazwą „Senior = Junior” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana,
we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej, Lipnica
Murowana 83, 32-724 Lipnica Murowana.
2. Informacji o projekcie udzielają pracownicy socjalni oraz Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej osobiście lub telefonicznie pod nr: 14 68
52 330 lub 14 68 52 350.
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3. Pracownicy socjalni oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
Murowanej uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku GOPS z siedzibą
określoną w pkt 1.
4. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia
jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy
społecznej w 2017 roku.
5. Realizacja projektu wynika z konieczności wykonywania zadań wskazanych w Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipnica Murowana na lata
2014-2020.
6. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych seniorów mieszkających
na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, ze
szczególnym uwzględnieniem wykluczenia społecznego, osamotnienia oraz izolacji.
7. Celami szczegółowymi projektu są:
a) Promowanie zdrowego stylu życia przeciwdziałającego niepełnosprawności, w tym
rozwijanie aktywności fizycznej i społecznej oraz samodzielności życiowej seniorów.
b) Wzmacnianie integracji osób starszych ze środowiskiem lokalnym, głównie z dziećmi
i młodzieżą.
c) Poprawa wizerunku osób starszych w środowisku lokalnym poprzez kształtowanie
wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw i zachowań wobec osób starszych.
d) Tworzenie i rozwijanie sieci współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz podmiotami
o zasięgu gminnym i ponadgminnym, w tym wspomaganie działalności Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej.
e) Promowanie ruchu artystycznego seniorów.
8. Projekt realizowany jest w okresie od 15 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Zasięg projektu obejmuje obszar Gminy Lipnica Murowana.
10. Udział beneficjentów w projekcie jest bezpłatny.
11. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
a) zajęcia gimnastyczne z fizjoterapeutą
b) wykład

„Komunikacja

i

integracja

międzypokoleniowa”,

prowadzony

przez

pracownika socjalnego GOPS
c) piesza wycieczka szlakami turystycznymi i ścieżkami spacerowo-przyrodniczymi
Gminy Lipnica Murowana i okolic
d) wykład „Senior w rodzinie i społeczeństwie – problemy psychospołeczne oraz
potrzeby osób w wieku podeszłym”, prowadzony przez psychologa
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e) „Kufer pełen bajek” – spotkania z udziałem zainteresowanych seniorów z
przedszkolakami
f) wykład „Style życia i wartości w życiu seniorów” prowadzony przez pracownika
socjalnego GOPS
g) międzypokoleniowy test wiedzy
h) „Seniorzy mają talent” – wystawa prac (wytworów artystycznych) seniorów w
kategoriach: malarstwo, rękodzielnictwo, fotografia oraz innych dowolnych, celem ich
promowania
i) wykład „Prawo dla seniora”, prowadzony przez radcę prawnego
j) wykład „Czas wolny seniorów”, prowadzony przez pracownika socjalnego GOPS
k) pokaz mody „Top Senior = Top Junior”
l) wykład „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych” prowadzony przez
pracownika socjalnego GOPS
m) 10 wyjazdów na basen w Proszówkach
n) wykład „Profilaktyka i promocja zdrowia”, prowadzony przez dietetyka
o) wykład „Zagrożenia wieku podeszłego i starości”, prowadzony przez policjanta i
strażaka
p) zabawa taneczna wraz z instruktażem tańca, prowadzonego przez wykwalifikowanego
instruktora
q) wycieczka do Pszczyny
r) prelekcja wygłoszona przez proboszcza
s) debata „Stop wykluczeniu społecznemu”, moderowana przez pracownika socjalnego
GOPS
t) wykład „Przystosowanie się do starości”, prowadzony przez pracownika socjalnego
GOPS
u) wykład „Aktywizacja społeczna seniorów”, prowadzony przez pracownika socjalnego
GOPS
v) Spotkanie Wigilijne
12. Do działań w projekcie z udziałem dzieci i młodzieży należą działania wskazane w pkt
11 lit. b, lit. d, lit. e, lit. g, lit. k, lit. p, lit. s.
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§ 3. Kryteria rekrutacji do projektu
1. Rekrutacja beneficjentów do projektu prowadzona jest od 15 marca 2017 roku do 31
kwietnia 2017 roku przez biorących udział w realizacji projektu pracowników socjalnych
zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.
2. Zasady rekrutacji projektu zgodne są z polityką równych szans. O przyjęciu do projektu
decyduje bowiem kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie powinno być przekazane pracownikowi socjalnemu
właściwemu ze względu na rejon zamieszkania zainteresowanego.
4. Kryterium weryfikowane jest na podstawie deklaracji składanej przez beneficjenta lub
jego rodzica, przed przystąpieniem do projektu.
5. Deklaracje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
Murowanej.
6. Podpisanie deklaracji nie oznacza konieczności udziału beneficjenta we wszystkich
przewidzianych w ramach projektu działaniach, o których mowa w § 2 pkt 11.
7. Wraz z deklaracją beneficjent projektu lub jego rodzic podpisuje stosowne oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych osobowych.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
8. Beneficjent oraz rodzic beneficjenta uczestniczącego w projekcie przy podpisaniu
deklaracji otrzymuje stosowną informację na temat działań planowanych do realizacji w
ramach projektu.
9. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
udziału w projekcie.
10. Beneficjentem mogą być:
a) osoby, które w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ukończyły 50 rok
życia oraz zamieszkują na terenie Gminy Lipnica Murowana.
b) dzieci i młodzież uczęszczające do Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie
oraz zamieszkujące na terenie Gminy Lipnica Murowana.
c) dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej i
Rajbrocie oraz zamieszkujące na terenie Gminy Lipnica Murowana.
11. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 60-cioro seniorów.
12. Informacja o projekcie podana będzie do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej, w
lokalnym kwartalniku „Wiadomości Lipnickie”, jak również rozpowszechniona będzie
poprzez rozwieszenie plakatów oraz rozmieszczenie ulotek w lokalnych instytucjach.
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13. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie beneficjenci oraz rodzice beneficjentów
zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
§ 4. Zasady organizacyjne
1. Za dzień rozpoczęcia udziału beneficjenta w projekcie przyjmuje się datę podpisania
deklaracji uczestnictwa.
2. O terminach realizacji poszczególnych działań beneficjenci oraz rodzice beneficjentów
będą informowani na bieżąco telefonicznie lub pisemnie.
3. Działania wskazane w § 2 pkt 11 lit. a, lit. b, lit. d, lit. f, lit. g, lit, i, lit, j, lit. k, lit, l, lit. n,
lit. o, lit. p, lit. r, lit. s, lit. t, lit. u. będą odbywać się na terenie Zespołu Szkół w Lipnicy
Murowanej.
4. Działania wskazane w § 2 pkt 11 lit. będą odbywać się na terenie Przedszkola
Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie.
5. Podczas wszystkich działań wskazanych w § 2 pkt 11 beneficjenci będą podpisywać
stosowne listy obecności udziału w zajęciach.
6. Beneficjent lub rodzic beneficjenta zobowiązany jest do bieżącego informowania
realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w
projekcie.
7. Za usprawiedliwioną nieobecność realizator uznaje przyczyny zdrowotne oraz przyczyny
losowe.
8. Wszelkie materiały informacyjne beneficjenci projektu otrzymają bezpłatnie.
9. Wszystkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów dostępne są w
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Realizator zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
Murowanej.
4. Monitoring i kontrola realizacji Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostają w gestii Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.
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