
 

 
BYDGOSZCZ, 04.03.2022 r. 

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI  
W PROJEKCIE PT. KLUB SENIORA „ODYSEJA 1” 

 
Zakres rekrutacji:  

• Rekrutacja przebiegła w dniach 25.02.2022 r. – 04.03.2022 r., 
• Rekrutacja miała charakter i równościowy, prowadzona była na obszarze LSR oraz skierowana do grupy docelowej i otoczenia 
• Zostało zorganizowane spotkanie rekrutacyjne w dn. 25.02.2022 r. – dla zainteresowanych osób 
• Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna (koordynator+przedstawiciel Wnioskodawcy) dokonał oceny zgłoszeń. 
• Ogłoszenie listy rankingowej nastąpiło w dniu: 04.03.2022 r. 
• Lista rankingowa składa się z  listy pdst. i rez. (w przypadku większej liczby chętnych) według malejącej liczby punktów 
• Podpisywanie umów nastąpiło w dniach: 04.03.2022 r – 10.03.2022 r.  
• Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych zapewniony był w biurze projektowym, biurze partnera projektu, na stronie www lub na prośbę wysylany 

poprzez pocztę e-mail 
• Grupa docelowa – Seniorzy, 60+ spełniający kryteria wg. regulaminu projektu 
• Po zakończeniu rekrutacji nastąpiło sprawdzenie wymogów formalnych UP  
• Lista rankingowa została opublikowana na stronie internetowej  
• Po ogłoszeniu listy rankingowej zostały podpisane umowy Uczestnictwa w projekcie z Uczestnikami projektu i otoczeniem 

 
 
 
Informacja o projekcie przekazywana była za pośrednictwem następujących kanałów:  

• Social media,  
• Zaprzyjaźnione Fundacje i Stowarzyszenia 
• Plakat informacyjny,  
• Ponadto ogłoszenia o możliwości udziału w projekcie były dystrybuowane w instytucjach publicznych, parafiach, przychodniach itp. 

 
Podczas rekrutacji kandydaci musieli spełnić następujące warunki (kryteria oraz informacja jak te kryteria były weryfikowane):  
 
Zakładało się dwustopniową ocenę kryteriów (na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami). 
Kryteria: 
A: GRUPA DOCELOWA 



 

 I.OBLIGATORYJNE 
- przynależność do grupy docelowej tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - potrzebujące wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu (weryf.: oswiadczenie/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. 
B: OTOCZENIE 
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) 
"Oświadczenie" to skrót zapisu - oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
Podsumowanie procesu rekrutacji: 
 
Proces rekrutacji przebiegł w opóźnionym czasie – o przyczynach Grantobiorca poinformował LGD i uzyskał zgodę na rozpoczęcie działań w wyznaczonym 
terminie. Podczas procesu rekrutacji obecny był opiekun klubu oraz Przedstawiciel Grantobiorcy. Uczestnicy wyrażali pozytywne słowa na temat 
proponowanego wsparcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lista rankingowa: 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Kryterium 1 

(obligatoryjne) 
TAK/NIE 

Kryterium 2 
(obligatoryjne) 

TAK/NIE 

Kryterium 3 
(obligatoryjne) 

TAK/NIE 

Kryterium 4 
(obligatoryjne) 

TAK/NIE 

Kryterium 5 
(punktowe) 

Liczba punktów 

Spełnienie kryteriów 
formalnych 

TAK/NIE 
Suma punktów 

1.  
Antoni B 

 TAK TAK TAK - NIE TAK  

2.  Antoni B 
 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

3.  
Brygida B 

 TAK TAK TAK - NIE TAK  

4.  Janina B 
 

TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

5.  
Łucja C 

 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

6.  Aniela D 
 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

7.  Irena F 
 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

8.  Teresa G 
 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

9.  Michał H 
 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

10.  
Krystyna S 

 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

11.  Bonawentura K 
 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

12.  
Urszula M 

 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  



 

13.  Jolanta O 
 

TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

14.  Genowefa P 
 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

15.  Januariusz S 
 TAK TAK TAK - NIE TAK  

16.  
Halina W 

 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

17.  
Maria Z 

 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

18.  
Jan A 

 TAK TAK TAK TAK NIE TAK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• * kolorem czerwonym zostały oznaczone osoby z otoczenia
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Lista rezerwowa jeśli dotyczy (w przypadku większej liczby uczestników). 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
……………………………………………. 
Podpis osoby uprawnionej 
 
 
 
 


