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REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIAŁU W PROJEKCIE 
pt. „Pora na @ktywnego seniora” 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru i rekrutacji potencjalnych Uczestników/Uczestniczek 

Projektu  oraz warunki udziału w projekcie pt. „Pora na @ktywnego seniora" 
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

 
Projekt  - zadanie publiczne realizowane w ramach otwartego konkursu Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 przez Śląską Fundacją 
Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach pod nadzorem Departamentu Polityki Senioralnej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Realizator projektu  – Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości - podmiot realizujący 
projekt. 
 
Kandydat - osoba ubiegająca się o udział w projekcie. 
 
Uczestnik/Uczestniczka projektu - osoba zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi                  
w niniejszym Regulaminie, która złoży deklarację udziału w Projekcie.    
                

3. Projekt zakłada objęcie wsparciem 100 osób - seniorów.  
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
5. Celem projektu jest poprawa jakości poziomu życia seniorów poprzez przeprowadzenie działań 

edukacyjnych przygotowujących ich do aktywnego życia we współczesnym świecie. 
 

§ 2 
UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia spełniające następujące kryteria: 

a. zamieszkują  na terenie powiatu gliwickiego lub Miasta Gliwice,   

b. z własnej inicjatywy chcą wziąć  udział w Projekcie, 

c. posiadają status osoby nieaktywnej zawodowo. 

§ 3 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 
1. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się od 10 kwietnia 2017 r. i trwać będzie  do momentu 

zrekrutowania wymaganej liczby uczestników/czek.  
 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny złożyć podpisaną ankietę rekrutacyjną. 
 

3. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udziału w Projekcie. 
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4. Miejscem składania dokumentów rekrutacyjnych jest siedziba  Śląskiej Fundacji Wspierania 
Przedsiębiorczości – Biuro projektu, przy  ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, w godzinach:            
od 8.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku. 
Osoby zainteresowane będą miały możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas 
spotkań informacyjnych.   
 

5. Rozpoczęciem udziału w projekcie będzie podpisanie deklaracji udziału w projekcie.                      
 

§ 4 
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. O udziale w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa 
osób  z terenów wiejskich oraz spełnienie warunków opisanych w § 2 niniejszego regulaminu. 

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zobowiązane do podpisania deklaracji 
udziału w projekcie. 

4. W projekcie przewidziano: 

 pokrycie kosztów szkolenia i warsztatów, 

 zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 

 zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia, 

 zapewnienie poczęstunku na szkoleniu (kawa, herbata, ciastka, słodycze, zimne napoje), 

5. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do: 
a) uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z ustalonym harmonogramem  

(frekwencja min 80%) 
b)  wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 
c)  wypełniania testów na potrzeby oceny postępów w nauce. 

 
§ 5 

WSPARCIE SZKOLENIOWE 

1. Uczestnicy/Uczestniczki  szkoleń zobowiązani będą do rzetelnego i sumiennego uczestnictwa  
w szkoleniach i warsztatach. 
 

2. Zajęcia organizowane będą na terenie Gliwic lub powiatu gliwickiego w zależności od ilości 
zgłoszonych uczestników projektu z danej miejscowości. 
 
 

FORMY WSPARCIA DO WYBORU:  
 
Każdy z uczestników/uczestniczek będzie mógł skorzystać z maksymalnie z 4 szkoleń/warsztatów 
pod warunkiem dostępności wolnych miejsc: 
 
1. Szkolenia z zakresu podstawowych kompetencji informatycznych i e-usług:  
a) Szkolenie "Komputer to coś dla mnie" - 75 godzin zajęć/15 dni  

Zakres tematyczny szkolenia: 
1. Charakterystyka i funkcjonalność urządzeń teleinformatycznych 
2. Praktyczna obsługa komputera 



 

 

 

3 

3. Podstawy korzystania z internetu 
Zajęcia odbywać się będą 3-4 razy w tygodniu. dyd. – łącznie 15 dni szkolenia. 
Szkolenia zostaną zorganizowane w małych grupach 5 - 10 osobowych.  
Łącznie zostanie zorganizowanych 5 grup szkoleniowych.   
Dodatkowo dla lepszego przyswojenia wiedzy praktycznej, seniorzy będą mieli możliwość 
skorzystania z  2 h indywidualnych konsultacji, świadczonych przez wolontariuszy młodszego 
pokolenia.  
Łącznie  70 h indywidualnego doradztwa świadczonego przez wolontariuszy (face to face, 
telefonicznie, internetowo np. e-mail). 

b) warsztaty w zakresie korzystania z e-usług:  
 Komunikatory internetowe - 15 godz. zajęć / 3 dni zajęć x 2 grupy 

Na warsztatach seniorzy dowiedzą się co to są komunikatory internetowe, serwisy 
społecznościowe i fora internetowe oraz dowiedzą się jak z nich korzystać. 

 Senior na e-zakupch"- 15 godz. zajęć / 3 dni zajęć x 2 grupy 
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z możliwością robienia zakupów przez 
internet m.in. korzystanie z portali ogłoszeniowych i sprzedażowych (np. OLX, Allegro) oraz 
korzystanie ze sklepów internetowych.  

 Cyfrowa obróbka zdjęć   - 20 godz. zajęć/ 4 dni zajęć x 2 grupy  
Warsztaty skierowane dla osób, które chciałyby poznać tajniki fotografii cyfrowej, jej 
obróbkę i techniczne aspekty. Nauka będzie obejmowała wszystkie aspekty związane                          
z tematem , od zgrania zdjęć na komputer aż do utworzenia wirtualnego albumu, obróbki, 
kolażu i pokazu własnych zdjęć. 

2. Kursy językowe - 30 spotkań  (angielski lub niemiecki) rodzaj języka w zależności od 
zainteresowania uczestników. Poziom dostosowany do uczestników kursu. Czas trwania: 60 godz. 
dyd. Program kursu przygotowany specjalnie pod osoby w starszym wieku, chcące nauczyć się 
języka od podstaw bądź tez odświeżyć sobie posiadane umiejętności językowe. Na szkoleniu 
seniorzy nauczą się porozumiewać, pytać o drogę, zadawać pytania dotyczące życia codziennego 
oraz udzielać odpowiedzi na tego typu pytania.  
 Zajęcia będą prowadzone w miłej bezstresowej atmosferze, w małych kameralnych grupach.  
Zajęcia odbywać się będą 1-2 razy w tygodniu po 2 godz. dyd. (30 spotkań). 
Łącznie zostaną zorganizowane 4 grupy szkoleniowe 8-10 osobowe. 
3. Zajęcia z zakresu podtrzymania aktywności fizycznej - w wymiarze 20 godzin zajęć gimnastyczno-
ruchowych. 
Program treningowy osób starszych będzie oddziaływać na trzy podstawowe elementy sprawności 
fizycznej: 1) poprawę wytrzymałości 2) zwiększenie siły i masy mięśniowej 3) zwiększenie gibkości                
i poprawę koordynacji ruchowej. Zajęcia zorganizowane będą na świeżym powietrzu i w salach 
gimnastycznych wynajętych w pobliskich szkołach, remizach. 
Zajęcia ruchowe zostaną poprzedzone prelekcją nt zdrowego i aktywnego stylu życia - spotkanie 
dotyczyło będzie edukacji prozdrowotnej, obszarów związanych ze znaczeniem aktywności 
ruchowej w życiu starszego człowieka, psychologicznego aspektu aktywizacji ludzi starszych, 
żywienia jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia. 
Zostanie zorganizowanych 6 grup szkoleniowych  8-10 osobowych. 
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§ 6 
DZIAŁALNOŚC PUNKTU INFORMACYJNO – DORADCZEGO 

 
1. Punkt informacyjno-doradczy „Aktywny senior” działa w ramach statutowej działalności 

Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości. Punkt świadczy usługi informacyjno-
doradcze dla seniorów nt. oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej                   
w regionie. Osoby zainteresowane wolontariatem będą mogły zaangażować się                             
w działalność Punktu.  

 
W ramach działalności punktu będziemy integrować, aktywizować uczestników do 
angażowania się i podejmowania inicjatyw społecznych.  

 
§ 7 

WARUNKI REZYGNACJI 
 

1. Ewentualna rezygnacja z projektu będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, 
złożona na piśmie z uzasadnieniem przyczyny rezygnacji.  

 
2. W przypadku rezygnacji z projektu Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a będzie do zwrotu 

otrzymanych materiałów szkoleniowych. 
 

3. W przypadku braku uzasadnienia rezygnacji z projektu Uczestnik/Uczestniczka 
zobowiązany/a będzie do zwrotu kosztów szkolenia. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez 
Organizatora projektu w okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, swojego 
wizerunku do celów związanych z promocją projektu i jego rezultatów.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia 
dodatkowych postanowień. 

3. Powyższy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie obowiązuje przez okres realizacji 
Projektu. 

 
 

Gliwice, 07.04.2017 r.  


