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REGULAMIN REKRUTACJI   

w projekcie „Aktywni Seniorzy 3.0.” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy 

EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  

2. Okres realizacji Projektu: 28.12.2021r.  – 23.06.2023 r.  

3. Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna Seniorów z powiatu 

ostrowieckiego województwa Świętokrzyskiego.  

 

§ 2 

Uczestnik projektu 

1. Kandydatką / kandydatem może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do 

uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy i mieszka w powiecie 

ostrowieckim.  

2. Osoby z niepełnosprawnością będą miały pierwszeństwo w uczestnictwie w 

projekcie.  

3. Kandydatura zgłaszającej się osoby może być odrzucona wyłącznie z powodu 

braku miejsc w grupach projektowych. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników 

projektu 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich osób, które 

zgłaszają swój udział w projekcie.   

2. Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się 

liczby Kandydatów przekraczającej limity grup szkoleniowych. 

3. Lista rekrutacyjna rezerwowa będzie obejmować Kandydatów, którzy w 

przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przed rozpoczęciem projektu 

zastąpią te osoby. 

4. Kwalifikacja Kandydatów będzie prowadzona zgodnie z następującymi 

zasadami: 

a) spełnienie wymagań formalnych – kryteria dostępu tj.: 

mailto:erwin@erwin.org.pl
http://www.erwin.org.pl;/


 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Postępu  
Demokracji ERWIN 

 
Adres biura: CBK, ul. Sandomierska 26a/21, 27 – 400 Ostrowiec Św.  
Adres do korespondencji: Os. Ogrody 11/12, 27 – 400 Ostrowiec Św.  

Tel.: + 48 (41) 247 11 10, + 48 608 057 173  
E - mail: erwin@erwin.org.pl, www.erwin.org.pl 

KRS 0000051956, REGON 291171724, NIP 661-20-43-713  

- jest osobą w wieku 60 lat i więcej, 

- zamieszkuje obszar powiatu ostrowieckiego, 

- z własnej inicjatywy jest zainteresowana rozwojem aktywności 
obywatelskiej. 

5. Proces rekrutacji i kwalifikacji Uczestniczek / Uczestników projektu będzie 

prowadzony z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne wsparte będą 

kampanią promocyjno-informacyjną. 

 

§ 4 

Zajęcia warsztatowe 

1. Tematyka zajęć w grupach warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia: 

- dostęp do informacji publicznej,  

- edukacja medialna,  

- wolontariat,  

- bierne i czynne prawo wyborcze,  

- autoprezentacja  i budowanie własnego wizerunku,  

- petycje, lobbing interesów seniorów,  

- organizacja konsultacji / referendów / sondaży społecznych (wpływanie na 

decyzje władz w sprawach dotyczących społeczności lokalnej / regionalnej / 

krajowej itd.),  

- załącznik (wzory pism i innych dokumentów przydatne dla uczestniczenia w 

procesach decyzyjnych władz publicznych itd.).  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

a) otrzymania materiałów szkoleniowych oraz publikacji podczas szkoleń, 

b) otrzymania teczki, notatnika, długopisu, 

c) otrzymania drobnego poczęstunku,  

d) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. 

2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) uczestniczenia w zajęciach warsztatowych a także potwierdzenia uczestnictwa 

własnoręcznym podpisem na liście obecności oraz innych dokumentach 

niezbędnych do pełnej realizacji Projektu, 
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b) potwierdzenia odbioru otrzymywanych materiałów własnoręcznym 

podpisem, 

c) wypełnienia ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu i 

monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 

d) bieżącego informowania realizatorów Projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie, 

e) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację 

Projektu, 

 

§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestniczka / Uczestnik 

zobowiązany jest do informowania niezwłocznego informowania o tym 

realizatorów Projektu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na Stronie internetowej. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r. 
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