Regulamin rekrutacji beneficjentów do projektu „Klub Seniora WIATRAK”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

1. Projekt Klub Seniora WIATRAK jest realizowany przez
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Fundację

„Wiatrak”

2. W Projekcie mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy na dzień przystąpienia
do Projektu ukończyli 60 lat, pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe i zamieszkują
na terenie miasta Bydgoszczy lub powiatu bydgoskiego.
3. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans,
w tym zasadę równości płci, zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak
i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.
4. Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym posiadające status:
- osoby niesamodzielnej – osoby, która ze względu na wiek, stan zdrowia
lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego.
(kryterium weryfikowane na podstawie: zaświadczenia od lekarza, odpowiedniego
orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia);
- osoby z niepełnosprawnością w tym z niepełnosprawnością sprzężoną tj. osoby,
u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.
Kryterium weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast osoba
ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby
niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument
poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub
opinię.
5. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do momentu zrekrutowania ostatecznej
grupy projektowej, uwzględniając jawne i jednakowe warunki dla wszystkich kandydatów,
kryteria kwalifikowalności oraz w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe.
6. Zgłoszenia mogą być składane drogą elektroniczną na adres sekretariat@wiatrak.org.pl
lub osobiście w Biurze Projektu tj. w siedzibie Fundacji „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7
w Bydgoszczy. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną kandydat zobowiązany jest
w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania formularza dostarczyć dokumenty z
oryginalnymi podpisami.
7. Uczestnicy, którzy chcą być zakwalifikowani do udziału w Projekcie, muszą wypełnić,
a następnie złożyć komplet dokumentów, tj.:

- formularz zgłoszeniowy,
-dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów
w projekcie (np. orzeczenia, zaświadczenia, oświadczenia)

do uczestnictwa

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wzory wszystkich formularzy dostępne będą w Biurze Projektu oraz umieszczone na
stronie internetowej www.wiatrak.org.pl
Przy składaniu dokumentów, Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu
dowodu osobistego.
8. Decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie:
- poprawnie wypełnionych dokumentów,
- określonych informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym,
- spełnienia kryteriów kwalifikowalności,
- kolejności zgłoszeń.
9. Osoby, które spełniają wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w
projekcie
z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
10. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby umieszczone na liście rezerwowej, zostaną
powiadomione o tym fakcie pisemnie lub telefonicznie przez Projektodawcę. Osoby z listy
rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji osoby
wcześniej zakwalifikowanej.
11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

