
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Działalność Dziennego Domu Senior-Wigor” 

  

Projekt realizowany przez Chodzieski Klub Gospodarczy współfinansowany jest z Gminy Miejskiej w 

Chodzieży 

  

  

Rozdział I. DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

 

1. Biuro  Projektu – ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież, województwo wielkopolskie , w którym 

przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu 

osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu.  

2. Projektodawca   (Wykonawca, Beneficjent) – Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy z 

siedzibą w Chodzieży, ul. Dworcowa 1.  

3. Czas realizacji projektu – 31.01.2020 roku – 31.12.2020 roku.  

4. Kandydat/-ka   na   uczestnika/-czkę  Projektu – osoba w wieku od 60 roku życia, zamieszkująca na 

terenie Gminy Miejskiej Chodzież, która złożyła dokumenty rekrutacyjne do Projektu i oczekuje na 

ogłoszenie wyników rekrutacji.  

 

Rozdział II. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:  

1) Osoby w wieku od 60 lat,  

2) Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Chodzież.  

3) Osoby nieaktywne zawodowo. 

2. W pierwszej kolejności to projektu będą przyjmowane osoby, które spełniają w/w warunki.   

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/-czek spełniających kryteria 

zawarte w pkt.  1,  aby  możliwe  było zrealizowanie  określonych  we  wniosku  o  dofinansowanie  

rezultatów  i wskaźników.  

  

 



 
Rozdział III. REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

 

§1 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy.    

 

2. Kandydaci na uczestników Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach 

rekrutacji.   

 

3. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:  

1) Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie,  

2) Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy;  

3) Załącznik nr 2 do Regulaminu – Regulamin DZIENNEGO DOMU SENIOR – WIGOR – Centrum 

Aktywności Seniora w Chodzieży 

  

4. Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada:  

1) Kopię aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.  

2) Dokument poświadczający wysokość dochodu – do wglądu.  

3) dowód osobisty –do wglądu. 

 

5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  

 

6. Dokumenty  rekrutacyjne  zostaną  sprawdzone  pod  względem  formalnym  przez  wyznaczony  

personel Projektu.  

 

7. O wynikach rekrutacji będzie można dowiedzieć się w biurze Chodzieskiego Klubu Gospodarczego 

od dn 10.02.2020. 

§2. 

1. Podczas rekrutacji w pierwszej kolejności przyjmowane będą:  

1) Osoby według najniższego dochodu  



 
2) Osoby samotne  

3) Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami 

psychicznymi 

2. Proces rekrutacji realizowany będzie od 31.01.2020 roku do 07.02.2020 lub w sposób ciągły  do  

momentu, gdy liczba zrekrutowanych spełniających kryteria osiągnie 20 osób. W przypadku większej 

liczby zgłoszeń - pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej, z której będą 

rekrutowani w razie rezygnacji osób z listy podstawowej. 

3. Informacje  o  rekrutacji  zamieszone  są  na  stronie  internetowej projektodawcy. W Projekcie 

zakłada się także wykorzystanie materiałów promocyjnych tj. plakatów w celu informowania o 

prowadzonej rekrutacji.  

4. Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone są w Biurze projektu.  

 

 

Rozdział IV. ZASADY ODPŁATNOŚCI 

 

1. Uczestnicy/-czki Projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w 

ramach Projektu formach wsparcia.  

  

 

Rozdział V. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW 

 

1. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze 

wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności.  

2. Informacje,  o  których  mowa  w  pkt.  1 -2  będą  wykorzystywane  do  wywiązania  się  

Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu. 

  

Rozdział VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

Na Uczestnikach/-czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki:  

1) przestrzeganie niniejszego Regulaminu;  

2) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;  



 
3) uczestniczenie    we   wszystkich formach  wsparcia,  które  zostały  dla  Uczestnika/-czki   Projektu 

przewidziane  i  tam  gdzie  to  konieczne  potwierdzenie  tego  faktu  własnym  podpisem  (na  liście 

obecności etc.);  

4) punktualne przychodzenia na zajęcia;  

5) usprawiedliwienie nieobecności w Biurze projektu w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia;  

6) poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VII.  

  

Rozdział VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

§1. 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione 

przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane 

uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu.  

 

§2. 

2. Projektodawca  zastrzega  sobie  prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form  

wsparcia w przypadku  naruszenia  przez  Uczestnika/-czki Projektu niniejszego Regulaminu oraz 

zasad współżycia społecznego,  a w szczególności  w  przypadku  naruszenia  nietykalności  cielesnej  

innego  uczestnika, personelu Projektu,  udowodnionego  aktu  kradzieży,  obecności  w  stanie 

nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.   

3. Projektodawca  zastrzega  sobie  prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników gdy 

nieusprawiedliwione nieobecności są większe niż 30% dni (w ciągu 2 minionych miesięcy). 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego 

miejsce zajmie kolejna osoba zrekrutowana do Projektu.  

  

   

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ostateczna  interpretacja  zapisów  Regulaminu  Projektu  należy  do  Koordynatora  Projektu  

działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Wnioskodawcą.  

2. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w 

przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.  



 
3. Kwestie  sporne  nieuregulowane  w  regulaminie  rozstrzygane  będą  przez  Koordynatora  

Projektu w porozumieniu z Wnioskodawcą.  

4. Aktualna  treść  Regulaminu  dostępna  jest  w  Biurze  Projektu  oraz  na  stronie  internetowej 

Wnioskodawcy.  

Załączniki do Regulaminu:  

1) Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy.  

2) Załącznik nr 2 Regulamin DZIENNEGO DOMU SENIOR – WIGOR – Centrum Aktywności Seniora w 

Chodzieży  

 

 

              Koordynator                   Prezes 

Dziennego Domu Senior-Wigor      Chodzieskiego Klubu Gospodarczego 

Centrum Aktywności Seniora          

 

     Agnieszka Nowicka        Roman Pietruszka 

 

                

         

 

                            

 

 

 

 

 

..............................                              ................................................................................................. 

Miejscowość, data                             Czytelny podpis Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu 


