REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZESTNIKA
DO PROJEKTU
„JANOWSKI DOM SENIORA”

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

§ 1.
Definicje
1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Janowski Dom Seniora”,
2. Beneficjent – Gmina Janów,
3. Realizujący – Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie,
4. Uczestnik projektu – osoba, która rozpoczęła udział w projekcie.

§ 2.
Informacje ogólne
1. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 30 osób (22K,
8M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku senioralnym z terenu
gm. Janów, poprzez utworzenie Janowskiego Domu Seniora. Klub służyć ma przede wszystkim
wzajemnej integracji seniorów, wspierać ich aktywność społeczną i sportową, kształtować
nawyki do czynnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. Utworzenie Klubu przyczyni się
do zwiększenia świadomości i wzrostu aktywności społecznej osób starszych, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz poprawie jakości życia. Projekt rozwijał będzie
umiejętności nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz pomoże uczestnikom dostosować
się do realiów współczesnego świata.
2. Kluczowe rezultaty projektu: Podejmowane w ramach projektu działania wyeliminują
barierę równościową, którą jest dyskryminacja kobiet w wieku senioralnym ze względu na
sytuację materialną.
3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2021 do 31.03.2023 r.
4. Klub będzie prowadził swoją działalność w Janowie przy Placu Grunwaldzkim 9.
5. Klub działał będzie 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 10-15.
6. Uczestnicy w ramach funkcjonowania klubu będą mieli zapewnioną organizację czasu
spędzanego w siedzibie, poprzez zajęcia z animatorem, prowadzącymi warsztaty grupowe
i udzielającymi porad indywidualnych. Każdorazowo uczestnicy skorzystają z poczęstunku

oraz ciepłego posiłku. Minimum jeden raz w miesiącu uczestnicy będą uczestniczyć
w zajęciach rekreacyjno-kulturalnych.

§ 3.
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami projektu (grupą docelową) będzie 30 osób:
a) w pierwszej kolejności osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium
dochodowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
b) pozostałe osoby z grup preferowanych (w razie ich przyjęcia będą zobowiązani do
ponoszenia częściowych opłat za usługi oferowane w klubie):
-starsze wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
-doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
-ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
-z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
-osoby korzystające z PO PŻ.
2. Ponadto uczestnicy projektu muszą spełniać następujące dodatkowe warunki niewymienione
w punkcie 1., takie jak:
a) są mieszkańcami Gminy Janów
b) mają ukończone 60 lat-kobiety oraz 65 lat-mężczyźni.
3.Wszyscy uczestnicy będą osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

§ 4.
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest :
a) Zapoznanie się z niniejszym regulaminem,

b)Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj. formularza i ankiety zgłoszeniowej oraz
oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
c)Potwierdzenie

spełniania

kryteriów

formalnych

poprzez

złożenie:

oświadczenia

o zamieszkaniu na terenie Gminy Janów, oświadczenia o dochodzie nie przekraczającym 150%
właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej, oświadczenia potwierdzającego korzystanie z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa, oświadczenia o statusie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,

doświadczającej

wielokrotnego

wykluczenia

społecznego

lub

dokument/zaświadczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
2. Dokumentem kwalifikującym do udziału w projekcie będzie deklaracja uczestnictwa,
formularz zgłoszeniowy wraz z danymi osobowymi i zgodą na ich przetwarzanie.
3. Wzory wyżej wymienionych dokumentów dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Janów,
Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Janowie.

§ 5.
Nabór do udziału w projekcie
1. Nabór prowadzony jest w dniach 14-29.04.2022r. przez zespół rekrutacyjny złożony
z członków zespołu projektowego oraz osoby prowadzącej klub seniora na podstawie
niniejszego regulaminu przyjęcia uczestnika do Janowskiego Domu Seniora.
Nabór będzie przebiegał w III etapach:
-nabór do projektu: ogłoszenie naboru na stronie www, przekazywanie informacji tzw. "pocztą
pantoflową” w okolicznych środowiskach oraz w trakcie dni otwartych (25 i 29.04.22r. w godz.
13.00-15.00). Telefonicznie i mailowo informacji udzielać będzie zespół projektowy:
mail: k.walaszczyk@janow.pl oraz tel. 790 890 803.
-utworzenie list podstawowych i list rezerwowych: zbieranie formularzy, ankiet

oraz

oświadczeń w formie papierowej w biurze projektu Plac Grunwaldzki 9 42-253 Janów. Na
podstawie zgłoszeń utworzona zostanie lista podstawowa obejmująca 30 seniorów oraz lista
rezerwowa z kolejnymi osobami, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się na listę
podstawową.

-podpisanie dokumentów, o których mowa w § 4 pkt.2. W przypadku zwolnienia się miejsca
na liście podstawowej w pierwszej kolejności zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej.
W sytuacjach spornych, w których kandydaci otrzymają równą liczbę punktów decyduje
kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans.
3. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zgłaszają swój udział poprzez złożenie
kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów określonych w § 4 niniejszego regulaminu
w biurze projektu osobiście lub drogą pocztową.

§ 6.
Organizacja wsparcia
1. Udział w projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem §3 pkt.1b.
2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, promocyjne oraz poczęstunek
i ciepły posiłek.
3. Planowane usługi będą miały charakter wspierający i wspomagający, będą zapobiegać
wykluczeniu społecznemu, kształtując i wzmacniając umiejętności adaptacyjne i włączające.

§ 7.
Obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:
a) uczestniczenia w różnych rodzajach wsparcia, które zostały przewidziane zgodnie
z potrzebami wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym
podpisem na końcu niniejszego Regulaminu,

d) podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza rekrutacyjnego wraz
z załącznikami,
e) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w Projekcie,
f) potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

§ 8.
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Realizujący zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do
projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 9.
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu
umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez
Beneficjenta i rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych okoliczności niezależnych od
Beneficjenta.
3. Regulamin i wszelkie pozostałe dokumenty dostępne są na stronie internetowej
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie w zakładce Janowski Dom Seniora.
4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

