
 
 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu  

„Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Tuchola  

na bazie gospodarstw opiekuńczych”. 

 

 

Zadanie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Tuchola na bazie 
gospodarstw opiekuńczych” realizowane przez „STOWARZYSZENIE GOSPODARSTW 

OPIEKUŃCZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” 

w ramach  

Strategii Rozwoju Lokalnego  

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023  „Dekel do borowiackiej grapy”, 
wdrażanej  przez  

 Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. 

Wartość operacji: 52.745,60 zł 

www.partnerstwo.borytucholskie.pl 

 

 

§ 1 Realizator 

1. Realizatorem projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy 

Tuchola na bazie gospodarstw opiekuńczych” jest STOWARZYSZENIE GOSPODARSTW 

OPIEKUŃCZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt 

realizowany jest pod nadzorem Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” oraz 

http://www.partnerstwo.borytucholskie.pl/


 
 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wsparcie 

udzielane jest w ramach dofinansowania udzielonego przez Partnerstwo „Lokalna Grupa 

Działania Bory Tucholskie” w ramach projektu pt. „Projekt grantowy w zakresie aktywizacji 

społeczno - zawodowej mieszkańców obszaru LSR”. 

§ 2 Cel projektu 

Celem projektu jest aktywizacja i integracja grupy 12 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Tuchola w wieku 50+ w oparciu o zasoby 

działających na tym terenie gospodarstw opiekuńczych, w terminie od września 2019 r. do 

maja 2020 r. 

Dzięki projektowi uczestnicy zostaną trwale zaktywizowani, uzyskując nie tylko nową wiedzę 

i umiejętności, ale przede wszystkim chęć do podejmowania działań na rzecz poprawy swojej 

sytuacji i sytuacji swojego otoczenia. 

§ 3 Miejsce realizacji projektu 

Zajęcia realizowane będą głównie na terenie Powiatu Tucholskiego, w gospodarstwach 

opiekuńczych biorących udział w projekcie. Przewiduje się wyjazdy poza teren LSR (na teren 

woj. kuj-pomorskiego), np. do instytucji kultury, których nie ma terenie LSR. Planowane jest 

5 wyjazdów poza teren LSR. 

§ 4 Działania projektowe 

Osoby zakwalifikowane do projektu co tydzień przez 6 miesięcy (26 tygodni) będą brać udział 

w warsztatach aktywizacyjnych (co drugi tydzień) i w spotkaniach podsumowująco-

integracyjnych (co drugi tydzień). Warsztaty i spotkania będą odbywały się w 

udostępnionych na ten cel pomieszczeniach gospodarstw opiekuńczych. W celu ułatwienia 

aktywizacji uczestników na początku i na końcu projektu przewidziane są warsztaty z 

psychologiem, na których prowadzone będą np. zajęcia z komunikacji, dynamiki grupowej 

itp. Przykładowe warsztaty aktywizacyjne będą dotyczyć takich tematów jak: lokalne 

zwyczaje i obrzędy, rękodzieło i sztuka ludowa, moda, zdrowie i uroda, opieka nad chorymi i 

starszymi, wsparcie osób niepełnosprawnych (PCPR) itp. Szczegółowa tematyka zależeć 

będzie od potrzeb grupy. Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowane osoby, 

wspierane przez asystenta grupy, dbającego o potrzeby wszystkich uczestników, 

zajmującego się likwidacją barier, wspierającego trenera. Pozostałe spotkania to dyskusje i 

praca grupowa nad tematami z warsztatów, aktywizacja w grupie poprzez gry i zabawy, 

ćwiczenia ruchowe (spacery, grzybobrania itp.). Zajęcia te będą prowadzone będą przez 

asystenta grupy, szczególny nacisk położony zostanie na integrację uczestników i ich 

aktywizację w grupie. Raz w miesiącu obie grupy wspólnie wezmą udział we wspólnym 



 
 

wyjeździe kulturalno-integracyjnym (kino, teatr, wycieczka itp.). Wyjazd ten będzie stanowił 

możliwość skorzystania z oferty, która bez wsparcia byłaby niedostępna cenowo i/lub 

organizacyjnie ze względu na koszt uczestnictwa i trudności z dojazdem. Zaplonowano 

organizację spotkanie integrująco – upowszechniającego, którego celem jest integracja z 

mieszkańcami gminy oraz upowszechnienie rezultatów projektu. 

§ 5 Koszt udziału w projekcie 

1. Udział w projekcie jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny. 

2. Realizator nie pokrywa kosztu dojazdu uczestników projektu na miejsce zajęć. 

3. Realizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników projektu. Udział w 

działaniach projektowych odbywa się na własne ryzyko. 

 

§ 6 Cel rekrutacji 

W procesie rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 12 uczestników projektu oraz ewentualnie 

lista osób rezerwowych. 

§ 7 Przebieg procesu rekrutacji 

1. Adres biura projektu: STOWARZYSZENIE GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Nad Brdą 1, 89-500 Tuchola, e-mail: sgo@poczta.onet.pl 

2. Adresy gospodarstw opiekuńczych biorących udział w projekcie: 

a. Legbąd, 89-504 Legbąd, tel. 600 481 296 

b. Nad Brdą 1, 89-00 Tuchola, tel. 503 551 792 

3. Dystrybucja informacji o rekrutacji  

a. Plakaty informacyjne przekazane zostały Sołtysom w celu rozpowszechnienia wśród 

lokalnej społeczności i wywieszenia na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie.  

b. Ogłoszenie i formularze rekrutacyjne przekazane zostały do: 

i. Urzędu Gminy i do LGD z prośbą o udostępnienie na stronach internetowych,  

ii. GOPS i PCPR, w celu rozpowszechnienia wśród podopiecznych, 

iii. właścicieli gospodarstw opiekuńczych i ich otoczenia. 

iv. do biura projektu. 

c. Formularze dostępne są także w biurze projektu, w którym zapewniamy pomoc przy 

ich wypełnianiu.  

4. Zgłoszenia należy przekazywać za pomocą poczty, poczty elektronicznej lub osobiście do 

biura projektu, w terminie do 27.09.2019 r. (data wpływu zgłoszenia do biura projektu). 

5. Składając zgłoszenie do projektu potencjalny uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

6. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, zgodnie z kryteriami naboru zawartymi w § 8 

sporządzona zostanie lista podstawowa i lista rezerwowa uczestników projektu, z podziałem 

mailto:sgo@poczta.onet.pl


 
 

na poszczególne gospodarstwa biorące udział w projekcie. Nie przewiduje się możliwości 

odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej.   

7. Z uczestnikami projektu przed rozpoczęciem wsparcia podpisana zostanie umowa określająca 

zakres wsparcia, obowiązki i prawa stron, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę 

na wykorzystanie wizerunku i niezbędne oświadczenia. Żadna z tych czynności nie jest 

obowiązkowa, jednak ich wypełnienie jest to warunek niezbędny do udzielenia wsparcia. 

8. W przypadku rezygnacji przez uczestnika projektu z dalszego udziału w działaniach 

projektowych lub braku możliwości kontynuacji przez niego w działaniach 

projektowych, udział w projekcie zaproponowany zostanie kolejnej osobie z listy 

rezerwowej. 

§ 8 Kryteria naboru 

1. Kryteria obligatoryjne (obowiązkowe): 

a. Dana osoba uczestniczy w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych 

przez LGD w ramach naborów 1/2019/EFS, 2/2019/EFS oraz 3/2019/EFS 

(weryfikacja na podstawie oświadczenia - z pouczeniem o odpowiedzialności 

karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

b. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Tuchola - zgodnie z def. KC (weryfikacja na 

podstawie oświadczenia - z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

c. Spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, 

orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub, gdy nie jest możliwe 

uzyskanie w/w dokumentów, na podstawie oświadczenia - z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), w 

przypadku niepełnosprawności orzeczenie/legitymacja, 

d. wiek 50+ (weryfikowany na podstawie oświadczenia uczestnika). 

2. Kryteria fakultatywne (punktowe): 

a. osoba niesamodzielna w wieku 65+ (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z 

właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby 

niepełnosprawnej, zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia lub, gdy nie 

jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów, na podstawie oświadczenia z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą) – 2 pkt 

b. osoba niepełnosprawna (weryfikacja na podstawie orzeczenia o 

niepełnosprawności) – 2 punkty, 



 
 

c. mężczyzna – 1 punkt. 

3. Punkty za niesamodzielność i niepełnosprawność nie sumują się. 

4. W przypadku równej liczy punktów decydować będzie data złożenia wniosku. 

5. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu przekazywane będą indywidualnie, ze 

względu na ochronę danych osobowych nie przewiduje się publikacji listy 

podstawowej i listy rezerwowej. 

§ 9 RODO 

1. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych w procesie 

rekrutacji oraz przy realizacji projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 956-19-

45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a dane są gromadzone w celu 

realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych jest 

niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach projektów realizowanych w ramach RPO 

WK-P 2014-2020.  

3. Informujemy  o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i 

aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do 

Administratora Danych Osobowych.  

4. W przypadku powzięcia informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez 

osoby uczestniczące w procesie rekrutacji lub biorące udział w projekcie 

zobowiązujemy się do poinformowania o powyższym fakcie Administratora Danych 

Osobowych. 

Sporządził koordynator projektu, Karol Gutsze 

Zatwierdził w imieniu Zarządu: Jarosław Metkowski 

Tuchola, 13 września 2019 r. 

 

Zadanie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Tuchola na bazie gospodarstw 

opiekuńczych” realizowane przez „STOWARZYSZENIE GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH 
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