
 
 
 
 

   
 

       Bydgoszcz, 20.02.2022 r. 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu  

 Klub Seniora „Odyseja 1” 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE  

 

• Projekt realizowany jest na podstawie grantu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1. Włączenie społeczne 

na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

• Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób 60+ 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost wiedzy i 

umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym przez 3 osoby stanowiące otocznie tych osób,  

• Cel projektu zostanie zrealizowany w terminie 20.02.2022-30.06.2022 poprzez 

uruchomienie i prowadzenie Klubu Seniora "Odyseja 1" i organizację 

wieloaspektowego wsparcia. 

• Projekt jest zgodny z LSR  

 

 

§ 2 

GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI 

 

Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, podgrupa: 

• osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością – osoby z 

niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 



 
 
 
 

   
 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

• osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

 

 

Aby przystąpić do udziału w projekcie należy złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z 

załącznikami oraz spełnić następujące kryteria: 

OBLIGATORYJNE 

• przynależność do grupy docelowej tj. osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym - potrzebujące wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu (weryf.: oświadczenie/zaświadczenie) 

• zamieszkiwanie zgodnie z KC na terenie obszaru objętego LSR (weryf.: 

oświadczenie); 

• potwierdzenie warunku, że dana os. może skorzystać ze wsparcia 

maksymalnie w dwóch projektach dofinansowanych przez LGD 

w ramach niniejszego naboru oraz naborów 1/G/2018 i 1/G/2019. (weryf.: 

oświadczenie); 

• wiek 60+ (weryf.: PESEL) 

 

II.PUNKTOWE - przyznawane tylko osobom spełniającym kryteria obligat.: 

• doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryf: 

oświadczenie/zaświadczenie) - 2 pkt. za każdy kolejną przesłankę 

wykluczenia. 

• osoba samotna, (weryf.: oświadczenie) - 5 pkt. 

 

KRYTERIA DLA OTOCZENIA 

I. OBLIGATORYJNE 

• przynależność do otoczenia grupy docelowej, weryf.: oświadczenie; 

• zamieszkiwanie zgodnie z KC na obszarze LSR, weryf.: oświadczenie; 

• brak udziału jako otoczenie w projektach dofinansowanych przez LGD, 

weryf. oświadczenie; 

 



 
 
 
 

   
 

II. PUNKTOWE 

• załączony do formularza opis uzasadniający potrzebę i chęć udziału w 

projekcie (możliwość uzyskania od 0 do 5pkt) 

 

 

 

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na 

uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  

 

• Rekrutacja prowadzona będzie na obszarze objętym LSR od 20.02.2022 do 

10.03.2022 r. Biuro proj. zlokalizowane będzie w Bydgoszczy, ul. 

Konfederatów Barskich 7 

• Dokumenty rekrutacyjne (formularze, regulaminy) będą dostępne: 

- w formie papierowej pod adresem ul. Konfederatów Barskich 7 w Bydgoszczy 

-  w formie elektronicznej: wysyłane na prośbę na wskazany adres e-mail.  

- na stronie www: itw.com.pl/odyseja1 

• Działania informacyjno-promocyjne są prowadzone zgodnie z wytycznymi. 

• Dla Kandydatów zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne (wg. potrzeb) 

• Na social media oraz w miejscu realizacji projektu będą znajdować się 

wszystkie niezbędne informacje w zakresie projektu  

• Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr tel. 668378550 

• Dokumenty rekrutacyjne wypełnione przez kandydatów będzie można 

dostarczyć osobiście do miejsca ul. Konfederatów Barskich 7, Bydgoszcz od 

poniedziałku do piątku w godz. 9-18 lub przesłać pocztą (na wskazany adres) 

lub przesłać mailowo (skan dokumentów podpisanych, z zastrzeżeniem o 

konieczności dostarczenie dokumentów w oryginale na adres: 

odysejaedukacjo@gmail.com  



 
 
 
 

   
 

• Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona oceny. Wybór 

uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i ew. listy 

rezerwowej wg. malejącej liczby pkt. 

 

•  Po zakwalifikowaniu do projektu z wybranymi uczestnikami podpisywana 

będzie umowa wraz z niezbędnymi deklaracjami.  

 

• Docelowo do projektu zostanie zrekrutowanych 15 osób spełniających kryteria 

rekrutacji oraz 3 osoby z otoczenia, o czym zostaną poinformowani poprzez sms 

i telefon.  

. 

 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Grantobiorca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze projektu oraz social 

media.   

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Grantobiorca. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Grantobiorcy. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2022 r. 


