
Gdynia, 10.01.2022 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE

dotyczy::

Tytuł projektu: “JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług
opiekuńczych w ramach klubu seniora.”

Nazwa Programu Operacyjnego: RPO WP 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: 6 Integracja

Numer i nazwa Działania: 6.2. Usługi Społeczne.

Informacje ogólne

1. Projekt “JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług
opiekuńczych w ramach klubu seniora.” jest realizowany przez przedsiębiorstwo państwowe -
mikroprzedsiębiorstwo Magdalena Majewska “Aquama” z siedzibą przy ulicy Aleja Jana
Pawła II 3, 81-345, Gdynia, które pełni rolę wnioskodawcy oraz Grupę Partnerską.

W skład Grupy Partnerskiej wchodzą:

- organizacja pozarządowa Instytut Wiedzy i Kompetencji z siedzibą przy ulicy
Mikołaja Reja 5/7, 81-441, Gdynia,

- organizacja pozarządowa Fundacja Inthinknity z siedzibą przy ulicy Stefana Batorego
23/7, 81-365, Gdynia,

- Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na prawach powiatu z siedzibą przy ulicy
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 84-230, Gdynia.

2. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach 6 osi priorytetowej Integracja, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania: 6.2.
Usługi Społeczne.



3. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 30 osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie 30 nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych
w ramach klubu seniora JESIEŃ MOŻLIWOŚCI.

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby niesamodzielne zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym - 17 kobiet i 13 mężczyzn w wieku 60+, w tym 5 osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Projekt będzie realizowany na terenie 3 gmin - Gdyni, Rumi i Sopotu w okresie
15.01.2022-30.06.2023.

Zapewniona zostanie trwałość projektu po jego zakończeniu w okresie 20 miesięcy.

§ 1 Słownik pojęć

Projekt – oznacza Projekt pt. “JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc

dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora.”

Realizator Projektu – mikroprzedsiębiorstwo Magdalena Majewska “Aquama” z siedzibą

przy ulicy Aleja Jana Pawła II 3, 81-345, Gdynia (NIP: 5782999108)

Kandydat – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła formularz rekrutacyjny i ubiega

się tym samym o udział w projekcie. W trakcie procesu rekrutacji kandydat może zmienić

swój status na osobę rekomendowaną lub nierekomendowaną do udziału w projekcie,

a następnie może stać się uczestnikiem projektu

Uczestnik Projektu – należy przez to rozumieć Kandydata, który został wybrany do udziału

w projekcie w wyniku procedury rekrutacyjnej (także po uwzględnieniu wyników procedury

odwoławczej), znalazł się na podstawowej liście rankingowej kandydatów

zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i podpisał Deklarację uczestnictwa

w projekcie

Biuro Projektu –  Aleja Jana Pawła II 3, 81-345, Gdynia

RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
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§ 2

I. Rekrutacja - informacje ogólne

1. Rekrutacja wstępna do projektu odbywać się będzie w terminie 15.01.2022 r. - 13.02.2022

r. i będzie miała charakter otwarty, tzn. będzie skierowana do wszystkich osób w wieku 60 +

zamieszkujących teren gmin Gdyni, Rumi i Sopotu.

Rekrutacja potwierdzająca udział w projekcie odbywać się będzie w terminie 01.08.2022 r. -

15.08.2022 r.

W przypadku, gdy liczba uczestników projektu nie wyniesie 30 osób realizator przewiduje

wydłużenie rekrutacji.

2. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych udziałem w projekcie przekroczy

dostępną liczbę miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

3. W razie potrzeby - rezygnacji uczestnika, realizator może w dowolnym momencie trwania

projektu ogłosić nabór uzupełniający.

4. Akcja informacyjno-rekrutacyjna do projektu prowadzona będzie poprzez:

- informację bezpośrednią (rozmowy z kandydatami przeprowadzone podczas spotkań

upowszechniających),

- rozpowszechnianie plakatów i ulotek,

- podanie informacji na stronie realizatora oraz Partnerów tworzących Grupę Projektową.

II. Uczestnicy Projektu

1. Projekt jest adresowany do osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym - 17 kobiet i 13 mężczyzn w wieku 60+, w tym 5 osób

z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2. Wsparciem w ramach projektu w pierwszej kolejności obejmowane będą osoby posiadające

orzeczenie o niepełnosprawności a następnie osoby samodzielnie zamieszkujące

gospodarstwo domowe oraz spełniające kryterium ekonomiczne, o którym mowa w punkcie

III.
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III. Warunki rekrutacji

1. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest dostarczenie wypełnionych i własnoręcznie

podpisanych dokumentów zgłoszeniowych:

a) Formularz rekrutacyjny do projektu (formularz danych osobowych uczestnika

projektu),

b) Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru “Centralny system

teleinformatycznych wspierający realizację programów operacyjnych”

c) Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru “Zarządzanie

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata

2014-2020”,

d) Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu,

e) orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

f) Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące samodzielnego zamieszkiwania

gospodarstwa domowego (jeśli dotyczy),

g) Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wykluczenia ekonomicznego, tj.

oświadczenie o dochodzie nie przekraczającym 150% właściwego kryterium

dochodowego,o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej

(jeśli dotyczy).

Wzory ww. dokumnetów dostępne są na stronie Internetowej realizatora:

https://www.aquama.fit/ .

2. Formularze zgłoszeniowe oraz załączniki należy wypełnić, podpisać, a następnie przesłać

za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe oraz załączniki można złożyć również w trakcie

spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.

3. Zgłoszenia kandydatów, w których stwierdzony zostanie brak formularza zgłoszeniowego

i/lub któregokolwiek z załączników, brak podpisu potencjalnego uczestnika, jak też formularz

zgłoszeniowy i/lub załączniki zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem poczty

elektronicznej zostaną wpisane na wstępną listę. Po dostarczeniu kompletu dokumentów

zgłoszeniowych w sposób opisany powyżej będą one brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
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4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział kandydata

w projekcie.

5. Złożenie kompletnych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do

projektu.

6. Kandydaci, których dokumenty rekrutacyjne spełniają kryteria formalne kwalifikacyjne

oraz kryteria dostępu zgodne z definicją grupy docelowej projektu zostaną ocenieni przez

Komisję Rekrutacyjną - ocena merytoryczna oraz przyznanie pnktów premiowanych.

7. Przyznanie punktów premiowanych:

 a) osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (+2 pkt.)

 b) osoba samotnie zamieszkująca gospodarstwo domowe (+1 pkt)

 c) osoba wykluczona ekonomicznie, tj. osoba,której dochód nie przekracza 150%

właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004

o pomocy społecznej (+1 pkt).

8. Na podstawie przyznanej punktacji sporządzana będzie lista rankingowa. W przypadku

równorzędnego spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacji i selekcji (równorzędne miejsce na

liście rankingowej) pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z orzeczeniem

o niepełnosprawności.

9. Na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników zostanie przygotowana lista rezerwowa.

10. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają stosowną informację

telefonicznie, elektronicznie lub listownie.

11. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji lub

przerwania uczestnictwa w projekcie przez osoby z listy podstawowej.

12. W przypadku takiej samej liczby punktów o kwalifikacji do udziału w projekcie decyduje

kolejność zgłoszeń.

13. Głos rozstrzygający w przypadku kwestii spornych, dotyczących rekrutacji przysługuje

Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
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§ 3

Zakończenie udziału w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed otrzymaniem pierwszego

wsparcia w ramach projektu uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym

fakcie Realizatora Projektu składając stosowne, pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji

przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia Realizatorowi Projektu.

2. Za przerwanie uczestnictwa w projekcie uznaje się “siłę wyższą”.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie

przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.

4. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu,

Strony będą starały się rozstrzygnąć go polubownie, a w przypadku braku porozumienia,

właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Lidera

Projektu.

5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bądź

wprowadzenia dodatkowych postanowień z zachowaniem 7-dniowego okresu „vacatio legis”.

Zatwierdziła: Magdalena Majewska
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