
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACYJNY ZADANIA PN.  

„TWÓJ CZAS – zostań aktywnym seniorem” 

realizowanego w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2018 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa 

w realizowanym zadaniu publicznym pn. „TWÓJ CZAS - zostań aktywnym 

seniorem”  realizowanym w ramach Programu Rządowego na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2018 

przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” 

w  Sztumie w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem  Pomocy 

Społecznej w Sztumie oraz Sztumskim Centrum Kultury. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibach i na stronach 

internetowych Stowarzyszenia (www.darsztum.pl) jak i Parterów 

(www.mgopssztum.pl i www.scksztum.pl). 

 

ROZDZIAŁ II  

OGÓLNE ZAŁOŻENIA ZADANIA 

1. Celem  głównym zadania publicznego pn. „TWÓJ CZAS - zostań 

aktywnym seniorem” jest przezwyciężanie społecznej izolacji osób 

powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Sztum poprzez 

stymulowanie i wspieranie ich w podejmowaniu oraz rozwijaniu 

aktywności społeczno-edukacyjnej. 

2. Cele szczegółowe: 

 Wzmocnienie sprawności fizycznej seniorów, 

 Wzrost zachowań prozdrowotnych seniorów, 

 Wzrost aktywności społecznej seniorów, 

 Wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Uczestnik  jest zobowiązany do poinformowania koordynatora 

o planowanej nieobecności. 



 
 

4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Przewlekle Chorym „Dar Serca” przy ul. Reja 12, 82-400 Sztum. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

ROZDZIAŁ III  

OPIS GRUPY DOCELOWEJ 

1. Bezpośrednim odbiorcą działań w ramach projektu będzie 30 osób 

powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta i Gminy Sztum, 

w szczególności osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym 

mało samodzielnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz mających 

poczucie osamotnienia i marginalizacji. 

2. Projekt skierowany jest m. in. do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, uczestników Klubu Senior+ „Amator”, podopiecznych 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, 

uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia oraz osób objętych wsparciem 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie. 

3. W ramach prowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie 

zakwalifikowanych zostanie 30 osób. W przypadku większej liczby 

chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa. 

4. Za prowadzenie list uczestników odpowiedzialny jest Koordynator 

Zadania z ramienia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym 

„Dar Serca” w Sztumie. 

RODZIAŁ IV 

REKRUTACJA 

1. Rekrutacja uczestników zadania publicznego odbędzie się poprzez 

wypełnienie formularza przez osoby powyżej 60 roku życia wyrażających 

chęć uczestnictwa oraz mieszkających na terenie Miasta i Gminy Sztum, 

w szczególności znajdujących się lub zagrożonych procesem wykluczenia 

społecznego. 

2. Uczestnicy zadania zostaną wyłonieni spośród osób, które wypełnią i 

złożą formularz rekrutacyjny. 

3. W ramach prowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 30 osób 

liczy się kolejność zgłoszonych formularzy rekrutacyjnych. 

4. W przypadku większej liczby chętnych zostanie stworzona lista 

rezerwowa. 



 
 

 

ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a) Korzystania ze wszystkich działań prowadzonych w projekcie. 

b) Rozwijania własnych zainteresowań. 

c) Inicjowania nowych przedsięwzięć.  

2. Do obowiązków uczestników projektu należy: 

a) Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. 

b) Aktywny udział w zajęciach. 

c) Przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego oraz poza jego 

siedzibą podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów.  

3. Uczestnictwo w projekcie wygasa z chwilą:  

a) Wystąpienia z projektu na własną pisemną prośbę. 

b) Nieobecności powyżej 1 miesiąca.  

c) Śmierci uczestnika. 

d) Zakończeniem realizacji zadania. 

 

ROZDZIAŁ IV  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy projektu.  

2. Zmiany w regulaminie projektu mogą być dokonywane w trybie 

właściwym dla jego ustalenia. 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

i.  

 


