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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „SIEĆ INICJATYW SENIORALNYCH”
dofinansowanym ze środków Programu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
I. Postanowienia ogólne
1. Projekt „Sieć Inicjatyw Senioralnych”, zwany dalej Projektem, realizowany jest jako zadanie wspólne przez:
a. Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, z siedzibą w Puszczy Mariańskiej (96-330), przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000092138, NIP 836-14-55-217 oraz
b. Kuźnię Inicjatyw „Wiskitki.org” z siedzibą w Jesionce, przy ul. Długiej 46, 96-315
Wiskitki, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000324367, NIP 838-181-55-29
zwanymi dalej Organizatorami.
2. Partnerem projektu jest Gmina Puszcza Mariańska.
3. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016 r.
4. Projekt realizowany jest na obszarze Powiatu Żyrardowskiego.

5.
6.

7.
8.
9.

II. Przedmiot projektu
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału oraz nawiązanie współpracy min.
10 organizacji i grup senioralnych w powiecie żyrardowskim do końca 2016 r.
Projekt obejmuje realizację 6 działań merytorycznych:
a. Szkolenie w zakresie realizacji projektów społecznych oraz szkolenie w zakresie
animacji działań społecznych i kompetencji liderskich.
b. Konkurs na najlepszą inicjatywę senioralną.
c. Wydanie broszury informacyjnej.
d. Organizację Festiwalu Seniorów.
e. Wsparcie doradcy – animatora działań społecznych dla seniorów
f. Organizację wyjazdu studyjnego.
III. Ogólne warunki uczestnictwa
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku minimum 60 lat zamieszkujące na obszarze Powiatu Żyrardowskiego.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
Uczestnictwo w projekcie może obejmować wybrane działania z zastrzeżeniem postanowień szczególnych zawartych w opisach szczegółowych działań.
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10. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają członkowie organizacji senioralnych
i nieformalnych grup senioralnych (np. kół gospodyń wiejskich, klubów seniora).
11. Przez organizacje senioralne rozumie się stowarzyszenia, których celem statutowym jest
działalność na rzecz seniorów oraz zrzeszają minimum 50% członków w wieku 60+.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

IV. Udział w szkoleniach
W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa szkolenia:
a. Szkolenie w zakresie realizacji projektów społecznych;
b. Szkolenie w zakresie animacji działań społecznych i kompetencji liderskich.
Każde szkolenie zrealizowane zostanie dwukrotnie w cyklu dwudniowym w wymiarze 12
godzin dydaktycznych .
Jedno szkolenie odbędzie się w Żyrardowie, drugie w miejscowości wskazanej najczęściej prze osoby zgłaszające się na szkolenia na formularzu uczestnictwa.
Udział w danym szkoleniu odbywa się na podstawie złożonego formularza uczestnictwa.
W jednym szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 12 osób.
W przypadku przekroczenia liczby zgłoszonych osób powyżej limitu określonego w pkt.
16. organizatorzy zdecydują o zakwalifikowaniu uczestników szkolenia:
a. w pierwszej kolejności zgodnie z zasadą, że w jednym szkoleniu mogą wziąć udział
maksymalnie 2 osoby reprezentujące jedno stowarzyszenie senioralne lub nieformalną grupę seniorów,
b. w drugiej kolejności w formie losowania.
Termin i miejsce szkolenia podane zostaną w harmonogramie realizacji projektu.

V. Udział w konkursie na inicjatywę senioralną
19. W ramach projektu organizatorzy przeprowadzą konkurs na inicjatywę senioralną w,
ramach którego przyznanych zostanie 10 nagród po 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset).
20. W konkursie mogą wziąć udział 5-osobowe grupy seniorów reprezentujące stowarzyszenia senioralne lub nieformalne grupy seniorów.
21. Udział w konkursie odbywa się poprzez złożenie opisu inicjatywy senioralnej na formularzu przygotowanym przez Organizatorów.
22. Opisy inicjatyw senioralnych zawierać będą elementy opisu grupy adresatów inicjatywy,
diagnozy sytuacji obecnej grupy, celu jaki przyświeca inicjatywie, planowanych działań
wraz z harmonogramem oraz budżetem.
23. Warunkiem udziału w konkursie będzie wkład własny osobowy do projektu polegający
na pracy członków grup senioralnych w projekcie. Ponadto możliwe będzie wniesienie
wkładu rzeczowego przez realizatorów inicjatyw senioralnych.
24. Grupą odbiorców inicjatywy senioralnej w całości lub części (min. 50% odbiorców) powinni być seniorzy.
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25. Oceny opisów inicjatyw oraz przyznanie nagród dokona komisja konkursowa powołana
przez Organizatorów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu na
inicjatywę senioralną.
26. Z grupami, których inicjatywy zostaną nagrodzone, podpisane zostaną porozumienia
o realizacji.
27. Rozliczenie inicjatyw konkursowych odbędzie się za pośrednictwem Organizatorów
w formie: płatności przelewem na podstawie faktur, faktur proforma, rachunków, umów
cywilno-prawnych, zwrotu poniesionych nakładów, płatnością w gotówce przez animatora grup senioralnych.
28. Grupy realizujące nagrodzone inicjatywy zobligowane będą do przygotowanie krótkiego
sprawozdania z przebiegu inicjatywy wraz z dokumentacją fotograficzną.
VI. Wyjazd studyjny
29. W ramach projektu odbędzie się dwudniowy wyjazd studyjny.
30. Celem wyjazdu będzie poznanie dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej
osób starszych.
31. Termin i miejsce wyjazdu organizatorzy podadzą najpóźniej do 15.09.2016 r.
32. Uprawnionymi do udziału w wyjeździe studyjnym są w pierwszej kolejności członkowie
grup nagrodzonych w konkursie na inicjatywę senioralną.
33. Każda grupa, o której mowa w pkt. 32. oddelegowuje do udziału w wyjeździe studyjnym
3 osoby spośród swojego grona. Udział pozostałych osób będzie możliwy w przypadku
z rezygnacji z udziału w wyjeździe członków pozostałych grup senioralnych.
VII. Wsparcie doradcy
34. W ramach projektu każda grupa senioralna przystępująca do konkursu na inicjatywę
senioralną ma możliwość skorzystania z pomocy doradcy – animatora grup senioralnych.
35. W ramach projektu zaplanowano łącznie 90 godzin doradztwa.
36. Wsparcie doradcy odbywa się poprzez telefoniczne uzgodnienie terminu, w miejscu
wskazanym przez grupę senioralną.
37. W korzystaniu ze wsparcia doradcy obowiązują zasada kolejności zgłoszeń do wyczerpania godzin określonych w pkt. 35.
VIII. Festiwal Seniorów
38. Podsumowaniem projektu będzie Festiwal Seniorów – spotkanie integracyjne oraz promujące aktywność grup uczestniczących w projekcie.
39. Do udziału w Festiwalu Seniorów w pierwszej kolejności uprawnione są grupy senioralne
realizujące inicjatywy nagrodzone w konkursie na inicjatywę senioralną.
40. W Festiwalu seniorów w miarę możliwości mogą wziąć udział inne grupy senioralne niż
określone w pkt. 39.
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IX. Publikacja z realizacji projektu
41. W ramach realizacji projektu wydana zostanie publikacja promująca aktywność grup
senioralnych uczestniczących w projekcie.
X. Zwrot kosztów dojazdu lub zapewnienie transportu
42. Uczestnicy projektu, którzy zamieszkują poza miejscowością, w której odbywa się szkolenie lub spotkanie związane z udziałem w projekcie mają prawo do zwrotu kosztów dojazdu na podstawie przedstawionych biletów komunikacji publicznej lub równowartości
kosztów przejazdu związanych z przejazdem na danej trasie publicznymi lub prywatnymi
środkami transportu (bilety kolejowe II klasą, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej lub komunikacji prywatnej) .
43. W przypadku większej liczby osób z danej miejscowości organizator może zorganizować
transport zbiorowy.
44. Zwrot kosztów dojazdu lub zapewnienie transportu będzie realizowane do wysokości
środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie projektu.

45.

46.

47.
48.
49.

XI. Postanowienia końcowe
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach lub wyjeździe studyjnym uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatorów najpóźniej na 3 dni w przypadku szkolenia i 7 dni w przypadku wyjazdu studyjnego.
W przypadku niedotrzymania terminu określonego w pkt 45. uczestnik projektu może
zostać zobligowany do poniesienia kosztów do wysokości poniesionej szkody przez Organizatora.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym decyzję ostateczną podejmują Organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
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