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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Zawsze jesteśmy razem”
realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 41 lok. 2
na terenie Łodzi i Gminy Sławno współfinansowany ze środków finansowych Województwa Łódzkiego, którego prawa
i obowiązki wynikające z umowy wykonuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

1)

§1
Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zwanym dalej Regulaminem sformułowania oznaczają:
2) Realizator – Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków;
3) Projekt – projekt „Zawsze jesteśmy razem” wdrażany przez Realizatora współfinansowany ze środków
Województwa Łódzkiego, którego prawa i obowiązki wynikające z umowy wykonuje Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi.
4) Siedziba Realizatora – Łódź, ul. Piotrkowska 41 lok. 2;
5) Biuro Projektu – siedziba Realizatora
6) Spotkania integracyjne – spotkania organizowane w gminie Sławno i w Łodzi z udziałem wszystkich
uczestników projektu, w ramach projektu odbędą się łącznie dwa spotkania integracyjnych
7) Spotkanie – spotkanie z lekarzem realizowane w ramach Projektu;
8) Warsztaty – warsztaty realizowane w ramach Projektu (integracyjne, „Mój nowy cel”, „Wolontariat - mogę być
potrzebny”)
9) Pokaz – pokaz udzielania pierwszej pomocy realizowany w ramach Projektu;
10) Zajęcia – zajęcia rekreacyjno-ruchowe realizowane w ramach Projektu;
11) Wyjście – wyjście do kina i do teatru realizowane w ramach projektu;
12) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Zawsze jesteśmy razem”;
13) Beneficjent Ostateczny – osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie została
zakwalifikowana do udziału w Projekcie i podpisała Deklarację uczestnictwa w Projekcie.
§2
Ogólne założenia Projektu
1) Projekt realizowany będzie w okresie od 29.04.2013 r. do 31.12.2013 r. na terenie miasta Łodzi i gminy Sławno;
2) Projekt przewiduje udział 30 osób w wieku 55+ lat (10 osób) i 10-16 lata (20 osób) zamieszkujących w Łodzi (5
osób - 55+lat i 10 osób – 10-16 lat) i gminie Sławno
(5 osób – 55+lat i 10 osób – 10-16 lat);
3) W ramach Projektu przewidziane zostały działania w formie:
a. Spotkań integracyjnych
b. Warsztatów,
c. Spotkania,
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d. Pokazu,
e. Zajęć,
f. Wyjście do kina i do teatru
4) Liczba Beneficjentów Ostatecznych w grupie zajęciowej uczestniczącej w zaplanowanych w ramach Projektu
działaniach wynosić będzie 30 osób.
5) Rozkład zajęć w ramach Projektu przedstawia się następująco:
 Spotkania integracyjne, łącznie dwa spotkania w okresie od czerwca do grudnia 2013;
 Warsztaty, pokaz, zajęcia, spotkanie, wyjścia:
o Warsztaty „Integracyjno-komunikacyjne” obejmują 3 godziny edukacyjne dla każdego uczestnika,
realizowane w czerwcu/lipcu 2013r.;
o Spotkanie z lekarzem obejmuje 3 godziny edukacyjne dla każdego uczestnika, realizowane we
wrześniu 2013r.
o Pokaz udzielania pierwszej pomocy obejmuje 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika,
realizowany we wrześniu 2013r.
o Zajęcia rekreacyjno-ruchowe obejmują łącznie 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika,
realizowane od września do grudnia 2013 r.
o Warsztaty „Wiosna mój nowy cel” obejmują 3 godziny edukacyjne dla każdego uczestnika
realizowane w październiku 2013 r.
o Warsztaty „Wolontariat - mogę być potrzebny” obejmują 6 godziny edukacyjne dla każdego
uczestnika realizowane w listopadzie 2013 r.
o Wyjście do kina i do teatru realizowane w sierpniu i grudniu 2013 r.
6) Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny. Każdy Beneficjent Ostateczny
ma obowiązek uczestniczyć w 80% przygotowanych działaniach realizowanych w ramach projektu.
Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Realizatora Projektu
www.sirp.pl lub w Biurze Projektu w Łodzi ul. Piotrkowska 41 lok. 2 tel. 42 296 55 87 e-mail: biuro@sirp.pl
§3
Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie
1) Beneficjentami Ostatecznymi Projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie miasta Łodzi i gminy Sławno w
wieku 55+lat i 10-16 lat;
2) Nabór do Projektu realizowany będzie w oparciu o zasadę równych szans gwarantującą dostęp do oferowanych
w nim form wsparcia zarówno mężczyznom, jak i kobietom oraz osobom niepełnosprawnym, pod warunkiem, że
stopień niepełnosprawności umożliwi Kandydatowi udział w Projekcie;
3) W celu rozpowszechnienia informacji o Projekcie zaplanowane zostanie akcja informacyjna na terenie Łodzi i
gminy Sławno, na stronie Internetowej SIRP i Gminy Sławno zostaną przedstawione cele projektu oraz
harmonogram działań. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły zapoznać się z Regulaminem
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rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w biurze SIRP w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 41 lok. 2 oraz w Urzędzie
Gminy w Sławnie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31, pokój nr 8 oraz pobrać Formularz rekrutacyjny
Kandydata na Beneficjenta Ostatecznego Projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
4) Nabór do Projektu ma charakter otwarty dla wszystkich osób wskazanych w ramach grupy docelowej §3 pkt 1 i
prowadzona będzie w okresie od 7 do 19 czerwca 2013r. na terenie miasta Łodzi i gminy Sławno;
5) W przypadku liczby zgłoszeń większej liczby niż 30 zgłoszeń z kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy
kwalifikacyjne pozwalające wyłonić osoby, które według prowadzącego nabór Koordynatora Projektu są
najbardziej zdeterminowane do udziału w projekcie
6) Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani będą do
podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz Oświadczenia
uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do
Regulaminu)
7) W przypadku większej ilości kandydatów do Projektu Realizator utworzy listę rezerwową, na której znajdą się
osoby niezakwalifikowane. Ich uczestnictwo w Projekcie będzie możliwe w przypadku rezygnacji osób
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
8) Złożone przez Kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
9) Zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
10) Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia
ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych.
11) O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na wskazany adres e-mailowy.
12) W przypadku mniejszej ilości chętnych niż zakładana Realizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia
procedury rekrutacyjnej.
§5
Zasady uczestnictwa w Projekcie
Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
1) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
2) Potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności.
3) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.
§6
Zasady rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie
1) W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć Beneficjent Ostateczny
zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście bądź telefonicznie do Biura Projektu w jak
najwcześniejszym możliwym terminie.
2) W przypadku rezygnacji z zajęć zorganizowanych w ramach Projektu w trakcie ich trwania Beneficjent Ostateczny
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zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
§7
Postanowienia końcowe
1) Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Realizatora Projektu – www.sirp.pl
2) Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
3) W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Załączniki:
1) Formularz rekrutacyjny Kandydata na Beneficjenta Ostatecznego Projektu.
2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Koordynator Projektu
.……………………………….

Prezes SIRP
..….……………………………………

