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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„WspółDzielnia Seniorów” 

 

Projekt „WspółDzielnia Seniorów” (zwany dalej Projektem) realizowany przez Fundację 
Gospodarczą (zwaną dalej Projektodawcą) dofinansowany jest przez Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. 

 

Cel Projektu 

Celem głównym Projektu jest edukowanie i animowanie lokalnych społeczności seniorów,  
w okresie od IV.2019 roku do V.2020 roku, do tworzenia i realizacji długoterminowych 
systemów wymiany usług, dzięki zapewnieniu im rozbudowanego i kompleksowego wsparcia 
doradczego, szkoleniowego i aktywizacyjnego, dopasowanego do zdiagnozowanych potrzeb  
i oczekiwań tej grupy, co zaowocuje zwiększeniem ich aktywności w życiu społecznym  
i publicznym, a także wzmocnieniem więzi, poczucia wpływu i sprawczości. 

Grupę docelową Projektu stanowi 40 osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gdyni,  
w szczególności z dzielnic: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, 
Redłowo, Witomino, Działki Leśne. Projekt adresowany jest przede wszystkim do seniorów 
nie korzystających aktualnie z grupowych form aktywizacji i nie uczestniczących w projektach 
realizowanych przez instytucje wsparcia seniorów. 

Termin realizacji projektu: 01.04.2019  r. – 31.05.2020 r. 

 

Rekrutacja uczestników do udziału w Projekcie 

1. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Projektodawca z siedzibą  
w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2 (sekretariat – pok. 106). 

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

3. Formularz zgłoszeniowy przeznaczony do rejestracji w Projekcie dostępny jest  
w siedzibie Projektodawcy oraz na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej: 
www.fundacjagospodarcza.pl 

4. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie powinna wypełnić i podpisać czytelnie 
formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go osobiście w siedzibie Projektodawcy. Zgłoszenia 
przygotowane przy użyciu innych formularzy będą odrzucane.  

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Projektodawcy jest 
równoznaczne ze zgłoszeniem się do Projektu i akceptacją postanowień regulaminu. 

6. O zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje spełnienie wymogów formalnych,  
tj. ukończony 60 rok życia oraz miejsce zamieszkania na terenie Gdyni. Kryterium 
dodatkowym w rekrutacji jest kolejność zgłoszeń. 



7. Zostaną utworzone 4 grupy szkoleniowe po 10 osób w każdej. 

8. 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. 

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

10. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 24.04.2019 r. do wyczerpania 
miejsc.  

11. Aktualne harmonogramy zajęć będą dostępne w siedzibie Projektodawcy, a ich 
uczestnicy będą każdorazowo powiadamiani o terminach następnych zajęć. 

 

Uczestnictwo w Projekcie 

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

 warsztatach psychologicznych – „Odkryj swój potencjał i działaj!”  

- 2 spotkania x 6 godz., w 2019 r. , dla wszystkich uczestników 

 indywidualnych spotkaniach psychologicznych – „Mam Moc!”  

- 2 spotkania x 2 godz., w 2019 r. dla wszystkich uczestników 

 grupie rozwoju osobistego – „Damy radę!” 

- 2 spotkania w miesiącu x 3 godz., w okresie 2019 r. – 2020 r. dla wszystkich 

uczestników, uczestnik musi wziąć udział w co najmniej 2 spotkaniach  

 warsztatach kompetencji cyfrowych – „Działam w sieci!” 

- 3 spotkania x 6 godz., w 2019 r. dla wszystkich uczestników 

 indywidualnych konsultacjach komputerowych 

- 2 spotkania x 2 godz., w 2019 r. dla wszystkich uczestników 

 warsztatach koncepcyjnych – „Seniorzy Seniorom – Nasz System Wymiany Usług”, 

- 2 spotkania x 6 godz., w 2019 r. , dla wszystkich uczestników 

 spotkaniu podsumowującym warsztaty koncepcyjne  

- 1 spotkanie x 6 godz. dla 12 przedstawicieli 4 grup, w 2019 r. 

 cyklicznych wewnętrznych „Festiwalach Wymiany” 

- 3 spotkania x 3 godz., w 2019 r. dla wszystkich uczestników 

 cyklicznych wewnętrznych i zewnętrznych spotkaniach integracyjnych – „Z seniorem 

przy kawie” 

- 1 spotkanie w miesiącu, w okresie 2019 r. – 2020 r. dla wszystkich uczestników 

 warsztatach z zarządzania projektami, promowania idei i wystąpień publicznych 



- 2 spotkania x 6 godz., w miesiącu: I 2020 r. dla wszystkich uczestników 

 cyklicznych zewnętrznych „Festiwalach Wymiany”  

- 4 spotkania x 3 godz., w miesiącach: II, III, IV, V 2020 r. dla wszystkich uczestników 

 seminarium podsumowującym i upowszechniającym idee wypracowane przez nich  

w ramach projektu 

- 1 spotkanie x 2 godz., w miesiącu: V 2020 r. dla wszystkich uczestników 

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

3. Udział w Projekcie jest dobrowolny, jednak Uczestnik decydując się na przystąpienie do 
Projektu wyraża zgodę na udział we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach 
edukacyjno-aktywizacyjnych, z wyłączeniem spotkania podsumowującego warsztaty 
koncepcyjne, w którym wezmą udział tylko przedstawiciele 4 grup. Uczestnik nie ma 
możliwości wzięcia udziału tylko w wybranych przez siebie zajęciach.  

4. 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. 

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

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych zajęciach Uczestnik 
zostanie skreślony z listy uczestników projektu i nie będzie mógł kontynuować udziału  
w zajęciach.   

7. 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. 

8. 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.  

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

 

Polityka prywatności i poufności 

1. Założenia dotyczące projektu oraz związana z nim dokumentacja (w tym formularze 
zgłoszeniowe, 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 zgłoszeniowe, 
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 
zgłoszeniowego Zgłaszający wyraża zgodę bez jakichkolwiek roszczeń na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na 
fotografiach oraz materiałach video dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych 
Projektodawcy. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków 
realizacji Projektu. 

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

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

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3 powyżej uczestnikowi Projektu nie 
przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze, w szczególności wobec Projektodawcy. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2019 r. 


