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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” 

 

Projekt „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” (zwany dalej Projektem) 
realizowany przez Fundację Gospodarczą (zwaną dalej Projektodawcą) w ramach programu 
dotacyjnego "Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy" finansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie 
porozumienia zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów 
Finansowych z siedzibą w Brukseli. 

 

Termin realizacji projektu: 01.02.2021  r. – 28.02.2022 r. 

 

Cel Projektu 

Celem projektu jest włączenie społeczne minimum 30 osób po 60 roku życia zamieszkałych 
na terenie Gdyni, przy współudziale młodych wolontariuszy, poprzez zbudowanie trwałego 
systemu współpracy społecznej seniorów, opartego o ich umiejętności, wiedzę  
i doświadczenie. Budowanie sieci wzajemnego wsparcia, udział w cyklu zajęć rozwojowych 
oraz realizacja własnych inicjatyw w społeczności lokalnej zwiększą wiarę seniorów w swoje 
możliwości, wzmocnią ich poczucie własnej wartości i sprawczości oraz włączą ich  
w działania na rzecz wspólnoty lokalnej.  

 

Krótki opis Projektu 

 

Grupę docelową Projektu stanowi min. 30 mieszkańców Gdyni po 60 r.ż., którzy wezmą 
udział w kompleksowym cyklu zajęć edukacyjno-aktywizacyjnych: warsztatach 
psychologicznych, komputerowych i projektowych, grupie rozwoju osobistego, 
indywidualnych konsultacjach psychologicznych i komputerowych, spotkaniach 
z przedstawicielami jednostek miejskich, spotkaniach integracyjnych, festiwalach wymiany  
i seminarium oraz samodzielnie zrealizują własne pomysły. Podczas zajęć będą stosowane 
metody aktywnej pracy, nacisk będzie kładziony na integrację oraz pobudzanie seniorów do 
aktywnego działania i nawiązywania relacji z innymi. Projekt adresowany jest przede 
wszystkim do seniorów nie korzystających aktualnie z grupowych form aktywizacji i nie 
uczestniczących w projektach realizowanych przez instytucje wsparcia seniorów. Oparty jest 
na doświadczeniach Projektodawcy z realizacji projektu „WspółDzielnia Seniorów”. Działania 
prowadzone będą na terenie Trójmiasta, głównie w Gdyni, z wykorzystaniem infrastruktury 
FG oraz oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta. 

  



 Rekrutacja uczestników do udziału w Projekcie 

1. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Projektodawca z siedzibą  
w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2. 

2. Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia - mieszkańców Gdyni. 

3. Zapisy do Projektu odbywają się w pierwszym etapie w formie zgłoszeń telefonicznych 
pod numerem telefonu: (58) 622-20-52, kom. 695-511-172 w godzinach 08:00 – 15:00 
w dni robocze od poniedziałku do piątku.  

4. Każda osoba zgłaszająca się telefonicznie, zapisywana jest na listę osób 
zainteresowanych udziałem w Projekcie oraz umawiana na pogłębiony wywiad 
telefoniczny, przeprowadzany przez pracownika Projektodawcy. 

5. Komisja rekrutacyjna Projektodawcy dokonuje wyboru uczestników Projektu na 
podstawie analizy formularzy wywiadów. 

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wypełniają i czytelnie podpisują 
Formularz rekrutacyjny do Projektu.  

7. Formularz rekrutacyjny przeznaczony do rejestracji w Projekcie dostępny jest  
w siedzibie Projektodawcy oraz na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej: 
www.fundacjagospodarcza.pl. Zgłoszenia przygotowane przy użyciu innych formularzy 
będą odrzucane. 

8. Wypełnienie i czytelne podpisanie formularza rekrutacyjnego oraz przekazanie go 
Projektodawcy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Projektu i akceptacją 
postanowień Regulaminu. 

9. O zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje spełnienie wymogów formalnych,  
tj. ukończony 60 rok życia i miejsce zamieszkania na terenie Gdyni oraz gotowość do 
aktywnego udziału w tworzonej w ramach Projektu Gdyńskiej Sieci Wzajemnego 
Wsparcia.  

10. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednim projekcie 
Fundacji Gospodarczej pt. „WspółDzielnia Seniorów”. 

11. Kryterium dodatkowym w rekrutacji jest kolejność zgłoszeń.  

12. Zostanie utworzonych 6 grup szkoleniowych po 5 do 7 osób w każdej (w zależności od 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących obostrzeń sanitarnych związanych 
z prowadzeniem zajęć w grupach). 

13. Zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników. W przypadku rezygnacji z udziału  
w Projekcie osoby znajdującej się na liście podstawowej uczestników jej miejsce zajmie 
osoba z listy rezerwowej. 

14. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną telefonicznie poinformowane  
o terminie rozpoczęcia zajęć. 

15. Zapisy do Projektu rozpoczną się od dnia 29.03.2021 r. Zgłoszenia przyjmowane będą 
w trybie ciągłym do końca lipca 2021 r. Projektodawca zastrzega sobie prawo do 
wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zrekrutowania odpowiedniej liczby 
uczestników na listę podstawową i rezerwową.  

http://www.fundacjagospodarcza.pl/


16. Aktualne harmonogramy zajęć będą dostępne w siedzibie Projektodawcy oraz na 

stronie internetowej Projektu. tj. http://fungo.com.pl/poranaseniora.html, a ich 

uczestnicy będą każdorazowo powiadamiani o terminach następnych zajęć drogą 

telefoniczną lub/i za pomocą poczty elektronicznej. 

 

Uczestnictwo w Projekcie 

1. Uczestnicy Projektu wezmą udział w cyklu zajęć edukacyjno-aktywizacyjnych: 

 Warsztatach psychologicznych – „Odkryj swój potencjał i działaj!”  

- 2 spotkania x 3 godz. dla wszystkich uczestników (w podziale na 6 grup) 

 Warsztatach komputerowych „Działaj w sieci!” 

- 10 spotkań x 3 godz. dla wszystkich uczestników (w podziale na 6 grup) 

 Warsztatach projektowych „Zaplanuj, zorganizuj i działaj!” 

- 3 spotkania x 3 godz. dla wszystkich uczestników (w podziale na 6 grup) 

- w tym minimum 1 dzień zajęć odbędzie się w formie zdalnej 

 Indywidualnych spotkaniach psychologicznych  

- średnio 2-3 spotkania x 2 godz. dla każdego uczestnika  

 Indywidualnych konsultacjach komputerowych 

- średnio 4 spotkania x 2 godz., dla każdego uczestnika  

- w tym połowa spotkań realizowana będzie w formie zdalnej 

 Grupie Rozwoju Osobistego  

- 1 spotkanie w miesiącu x 3 godz. przez okres 6 miesięcy (w podziale na 6 grup) 

 Spotkaniach integracyjnych – „Z seniorem przy kawie” 

- 2 spotkania dla wszystkich uczestników zrealizowane w podziale na 2 grupy  
- w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwa realizacja spotkań w kilku 
mniejszych grupach 

 Zdalnych spotkaniach z radnymi i przedstawicielami jednostek miejskich 

- 1 spotkanie w miesiącu przez okres 6 miesięcy dla wszystkich uczestników 

  „Festiwalach Wymiany” dla wszystkich uczestników 

- 2 „wewnętrzne” festiwale zorganizowane przez Fundację Gospodarczą 

- 4 „zewnętrzne” festiwale zorganizowane przez uczestników Projektu z pomocą 
wolontariuszy 

- w zależności od sytuacji epidemiologicznej wydarzenia te będą organizowane 
w plenerze lub w formie zdalnej 

 Mini Inicjatywach w lokalnej społeczności 

- 4 wydarzenia zorganizowane przez uczestników Projektu z pomocą wolontariuszy 

http://fungo.com.pl/poranaseniora.html


- wydarzenia realizowane będą w plenerze 

 Seminarium końcowym  

- 1 spotkanie x 2 godz. dla wszystkich uczestników Projektu oraz gości zewnętrznych 

- w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwa realizacja w formie zdalnej 

2. Z uwagi na wymogi projektowe, wydarzenia realizowane w ramach projektu (warsztaty, 
spotkania integracyjne, itp.) będą nagrywane i udostępniane na stronie internetowej 
oraz na Facebooku Projektodawcy. Przystąpienie do Projektu jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na  nagrywanie i upublicznienie nagrań na stronie internetowej  
i Facebooku Projektodawcy. 

3. Fundacja Gospodarcza zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie 
zajęć. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o wprowadzonych zmianach. 

4. Udział w Projekcie jest dobrowolny, jednak Uczestnik decydując się na przystąpienie do 
Projektu wyraża zgodę na udział we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach 
edukacyjno-aktywizacyjnych. Uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału tylko 
w wybranych przez siebie zajęciach.  

5. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach 
edukacyjno-aktywizacyjnych, potwierdzania swojego uczestnictwa własnoręcznym 
podpisem na liście obecności oraz wypełniania wszystkich wymaganych ankiet 
związanych z realizacją projektu. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich 
zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie. 

7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych zajęciach Uczestnik 
zostanie skreślony z listy uczestników projektu i nie będzie mógł kontynuować udziału  
w Projekcie.   

8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu i środków odurzających,  
a także ich spożywania bezpośrednio przed zajęciami i w trakcie ich trwania, jak również 
dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników zajęć. 

9. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników 
Projektu w przypadku rażącego naruszenia norm społecznych, w szczególności: 
zakłócania przebiegu zajęć, uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie, 
używania wulgaryzmów i innych obraźliwych zwrotów wobec innych uczestników zajęć, 
zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych 
uczestników oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 
środków odurzających, a także w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych 
nieprawdziwych danych i informacji.  

10. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu, jego 
miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej. 

11. Uczestnicy spotkań, warsztatów i innych wydarzeń realizowanych w ramach Projektu 
zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących w Fundacji Gospodarczej 
zasad sanitarnych związanych z sytuacją epidemiologiczną. 



Polityka prywatności i poufności 

1. Założenia dotyczące projektu oraz związana z nim dokumentacja (w tym formularze 
rekrutacyjne, ankiety, listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, listy 
rezerwowe uczestników, listy obecności itp.) są informacjami poufnymi, udostępnianymi 
na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. Osobom zakwalifikowanym do 
Projektu przysługuje prawo wglądu jedynie do dokumentów dotyczących ich osoby. 
Zaznacza się jednocześnie, że złożone dokumenty (w tym formularze rekrutacyjne, 
ankiety) stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi.  

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo wykonania oraz publikacji dokumentacji 
zdjęciowej i multimedialnej podczas trwania zajęć. Poprzez złożenie formularza 
rekrutacyjnego, Zgłaszający, a następnie Uczestnik wyraża zgodę bez jakichkolwiek 
roszczeń na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku 
utrwalonego na fotografiach oraz materiałach video dla potrzeb promocyjnych, 
kontrolnych, ewaluacyjnych, sprawozdawczych Projektodawcy oraz  Fundacji  im. 
Stefana Batorego, Fundacji Stocznia oraz Akademii Organizacji Obywatelskich 
(Operatorzy Programu). 

. 

Postanowienia końcowe 

1. Na stronie internetowej http://fundacjagospodarcza.pl/ w zakładce 
http://fungo.com.pl/poranaseniora.html jest zamieszczona klauzula informacyjna 
dotycząca administratora danych osobowych oraz praw przysługujących Kandydatom  
i Uczestnikom projektu w zakresie danych osobowych. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie 
rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu. 

4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Projektodawca 
poinformuje Uczestników Projektu zamieszczając odpowiednie informacje na tablicy 
informacyjnej w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3 powyżej uczestnikowi Projektu nie 
przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Projektodawcy i Operatorów 
Programu. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Fundację 
Gospodarczą. 

7. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o „Podręcznik dla Wnioskodawców  
i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”. Ostateczna 
interpretacja zapisów Regulaminu należy do Fundacji Gospodarczej. 

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r. 

 

http://fundacjagospodarcza.pl/
http://fungo.com.pl/poranaseniora.html

