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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wólka nr 25.2019. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE 

Top Senior 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Lubelskiego, 
Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne 

Działanie 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne 
przez Gminę Wólka. 

Numer projektu: RPLU.11.02.00-06-0018/18 

Numer umowy: 95/ RPLU.11.02.00-06-0018/18 
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§ 1. 

Informacje ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Top Senior”. Projekt 

realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11 – Włącznie społeczne, Działanie: 11.2 – Usługi 
społeczne i zdrowotne. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Beneficjent projektu – Gmina Wólka. 

3. Okres realizacji projektu 01.01.2019 – 31.12.2020.  

4. Wartość projektu: 752 993,75 PLN w tym kwota przyznanego dofinansowania pochodzącego 
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 714 143,75 PLN.  

5. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych 

placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w formie Klubu Seniora dla 

60 osób w wieku powyżej 60 lat, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, z Gminy Wólka do 31.12.2020 r. Utworzenie Klubu Seniora oraz realizowanie 

w nim oferty usług, umożliwi osobom starszym należyte życie w środowisku lokalnym. 

Zaplanowane usługi zapobiegną odizolowaniu osób od rodziny i środowiska oraz zagwarantują 

tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz 

umożliwią podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. 

6. Wskaźniki produktu:  

a) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczącymi w interesie ogólnym w programie – 60 osób. 

b) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 obiekt.  

c) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem z zakresu kompetencji cyfrowych – 
60 osób.  

d) Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 
1 podmiot. 

e) Liczba osób z niepełnosprawnościami objęta wsparciem w programie – 5 osób. 

f) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 60 osób. 

7. Regulamin określa: 

a) cele i założenia projektu,  

b) kryteria uczestnictwa w projekcie,  

c) zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników,  

d) zasady organizacji i uczestnictwa w zajęciach projektowych, 

e) prawa i obowiązki uczestników projektu, 

f) zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie 
8. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 
niniejszym regulaminem, należą do gminy Wólka i Kierownika Projektu.  

10. Informacje nt. projektu zamieszczone są na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 
gminy Wólka.  

11. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a) Projekt – projekt „Top Senior” o numerze RPLU.11.02.00-06-0018/18 realizacja na 
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr 95/ RPLU.11.02.00-06-0018/18.  
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b) Biuro Projektu –  

Urząd Gminy Wólka  

Jakubowice Murowane 8 

20 – 258 Lublin 62.  

c) Strona internetowa projektu – www.wolka.pl. 

d) Uczestnik projektu – osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych 
w Regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w projekcie, bezpośrednio 
korzystająca z wdrożonej pomocy.  

e) Kierownik projektu – osoba wyznaczona przez Beneficjenta i odpowiedzialna za 
wdrożenie i realizację projektu.  

f) UE – Unia Europejska. 

g) EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 

h) EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

i) IZ RPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

j) DW EFS – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.  

k) RPO WL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.  

l) SL2014 - aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w art. 69 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.  

§ 2. 

Uczestnicy projektu 
1. Uczestnikami projektu (grupą docelową)  jest 60 osób, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn: 

a) osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 
m.in. osoby starsze 

b) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) 
c) osoby niesamodzielne 

O ile osoby wymienione w § 2 pkt 1 lit. a, b, c mieszczą się w katalogu osób wskazanym 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

2. Ponadto uczestnicy projektu muszą spełniać następujące dodatkowe warunki niewymienione 
w punkcie 1., takie jak: 

a) są mieszkańcami miejscowości: Łuszczów Drugi, Długie, Jakubowice Murowane, 
Turka osiedle Borek, 

b) mają ukończone 60 lat. 
3. Priorytetowo będą traktowane: 

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 
3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 
– 2020, 
i/lub 

b)  osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
i/lub 
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c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, 
i/lub 

d) osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub 
na osobę w rodzinie), 
i/lub 

e) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020- zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia 
działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, 

§ 3. 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest : 

a) Zapoznanie się z niniejszym regulaminem 
b) Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj.  

− formularza rekrutacyjnego  

− oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

− innych oświadczeń określonych przez Beneficjenta w ogłoszeniu rekrutacyjnym. 

− deklaracji udziału w projekcie, 

− oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,  

− oświadczenia o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem 
społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia, 

− lub dokument/zaświadczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – 
odpowiednie orzeczenie lub dokument potwierdzający stan zdrowia oraz innych 
dokumentów wskazanych przez Beneficjenta. 

2. Wzory wyżej wymienionych dokumentów dostępne są w biurze projektu Beneficjenta: Urząd 
Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20 – 258 Lublin 62 oraz na stronie 
internetowej projektu www.wolka.pl. 

§ 4. 

Rekrutacja do udziału w projekcie 
1. Rekrutacja: od IV 2019, w której zostanie zebrane 60 os. Działania rekrutacyjna odbędzie się 

na terenie woj. lubelskiego na obszarze miejscowości: Łuszczów Drugi, Długie, Jakubowice 

Murowane, Turka osiedle Borek.  

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans i niedyskryminacji. 
Komisja Rekrutacyjna uwzględniać będzie wszystkie złożone formularze.  

3. Prowadzona kampania informacyjna będzie dostosowana do odbiorców obu płci, wszystkie 
materiały informacyjne i rekrutacyjne będą w formacie dostępnym dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Kampania informacyjna będzie prowadzona poprzez stronę 
internetową gminy www.wolka.pl, portale społecznościowe, informacja o projekcie zostanie 
wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy Wólka, materiały informacyjne zostaną przekazane 
Sołtysom organizacjom współpracującymi z seniorami.  

4. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zgłaszają swój udział poprzez złożenie 
dokumentów określonych w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu poprzez złożenie w biurze 
projektu osobiście lub drogą pocztową. 

5. Rekrutacja prowadzona będzie 3 – etapowo: 
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6. Etap nr 1 – przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej.  
7. Etap nr 2 – ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie 0-1 

spełnia/nie spełnia).  
Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 60 osób, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, pod 
warunkiem spełniania kryteriów przynależności do grupy docelowej określonych w § 2 pkt 1 i 2 
oraz złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 

8. Etap 3 – ocena merytoryczna. Projekt zakłada preferencje dla poniższych grup (kryteria 
dodatkowo punktowane): 
a) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej 
niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (+1 punkt); 

b) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+2 punkt); 
c) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi (+2 punkt); 

d) Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 
150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) 
(+1 punkt); 

e) Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
– zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania 
współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących (+1 punkt), 

9. Kandydaci, który uzyskają pozytywną kwalifikację w ramach II i III Etapu zostaną umieszczeni 
na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

10. W sytuacjach spornych, w których kandydaci otrzymają równą liczbę punktów decyduje 
kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby znajdą się na liście rezerwowej i będą rekrutowane do 
udziału w projekcie w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób zakwalifikowanych 
z listy podstawowej.  

11. Wszystkie osoby zostaną poinformowane pisemnie (poprzez posłańca), mailowo lub 
telefoniczne o wynikach rekrutacji.  

§ 5. 

Zakres wsparcia 
1. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: 

a) Uczestnictwo zajęciach cyklicznych w klubie „Top Senior”:  

• warsztatach komputerowych,  

• warsztatach kulinarnych,  

• zajęciach ogólno - ruchowych,  

• zajęciach tanecznych, 

• warsztatach florystycznych,  

• warsztatach z rękodzieła,  

• z zakresu poradnictwa prawnego - spotkaniach z prawnikiem,  

• „Zdrowy Top Senior” – spotkaniach z lekarzem. 
b) Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach kulturalnych zwiększających aktywność 

seniorów w społeczności lokalnej: 

• 2 – dniowa wycieczka do Częstochowy, 

• 2 – dniowa wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskie, 
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• wycieczka na koncert lub do teatru w Warszawie.  
§ 6. 

Organizacja wsparcia 
1. Zajęcia będą się odbywały na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Rudnik 27. 
2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz promocyjne. 

§ 7. 

Obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do: 
a) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia wymienionych w § 5 pkt 1 lit. a, b.  
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 
c) przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadanie 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i (jeśli dotyczy) przedstawienie zaświadczenia 
lekarskiego; złożenie kopii tych dokumentów wraz z formularzem rekrutacyjnym; 

d) zapoznania się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i potwierdzenia tego 
faktu własnoręcznym podpisem na końcu niniejszego Regulaminu.  

e) podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza rekrutacyjnego wraz z 
załącznikami (w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, 
podpis w jej imieniu składa rodzic lub opiekun prawny); 

f) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 
jego dalszy udział w Projekcie; 

g) Potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 
h) Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania projektu. 

2. Uczestnicy/czki Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form wsparcia 
w projekcie. 

§ 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. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu 
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany 
zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe. 

5. 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. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
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informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w stosunku do powierzonych 
i przetwarzanych 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 projektu 
www.wolka.pl. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.  
5. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

…………………………………………………..……… 

Beneficjent 

Zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję wszystkie jego warunki 

………………….……………………………………..………………………………………………………………………………………… 

(Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu) 

Załączniki: 

Załącznik 1: Formularz rekrutacyjny – zgłoszenie do udziału w projekcie. 

Załącznik 2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

Załącznik 3: Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym w ramach projektu. 

Załącznik 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

Załącznik 5: Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

Osoby z niepełnosprawnościami powinny dołączyć – kserokopia  orzeczenia o niepełnosprawności lub 

innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
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