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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE PN. 

 

 „Centrum Aktywności Seniora.  

Lokalne działania w obszarze usług społecznych, na rzecz poprawy 

jakości życia seniorów na Solcu w Warszawie.” 
realizowanego w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. 

„Centrum Aktywności Seniora. Lokalne działania w obszarze usług społecznych, na rzecz poprawy 

jakości życia seniorów na Solcu w Warszawie” realizowanym w ramach Programu Rządowego na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2019 przez Towarzystwo 

Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie.  

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie i na stronie internetowej Towarzystwa Przytułku 

Św. Franciszka Salezego w Warszawie (www.przytuleksalezego.pl). 

 

ROZDZIAŁ II 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA ZADANIA 

 

1. Celem głównym zadania publicznego pn. „Centrum Aktywności Seniora. Lokalne działania w 

obszarze usług społecznych, na rzecz poprawy jakości życia seniorów na Solcu w Warszawie”  jest 

zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych, poprzez 
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umożliwienie korzystania z oferty Centrum Aktywności Seniora na Solcu w Warszawie. Dzięki 

realizacji działań projektowych nastąpi zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług 

społecznych tj. usługi asystenckie i opiekuńcze, socjalne, edukacyjne, kulturalne, poradniczo-

doradcze i sportowo-rekreacyjne, w tym oferty prozdrowotnej w postaci usług usprawniających 

ruchowo i intelektualnie oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji osób 

starszych i zależnych na terenie warszawskiego Powiśla. Zwiększy się liczba nowych usług 

społecznych oraz nowych form samopomocy realizowanych w ramach Centrum Aktywności Seniora 

na Solcu w Warszawie. Wzrośnie także liczba wolontariuszy biorących udział w projektach 

społecznych.  

2. Cele szczegółowe: 

• Wzrost aktywności społecznej seniorów w środowisku lokalnym 

• Wspieranie rodzin osób zależnych w opiece nad seniorem 

• Świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności 

w miejscu ich zamieszkania 

• Udostępnienie seniorom oferty aktywnego spędzania czasu wolnego 

• Udostępnienie oferty aktywności sportowej i integracyjnej 

• Poprawienie zdolności seniorów do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym 

• Umożliwienie korzystania z oferty usług usprawniających - wzmacniających aktywność ruchową 

seniorów 

• Umożliwienie dostępu do usług poradniczo-doradczych 

• Zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej i integracji społecznej 

• Zwiększenie motywacji i zaangażowania seniorów do działań samopomocowych i na rzecz 

innych osób 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.  

    Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania koordynatora o planowanej nieobecności. 
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4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka przy ul. Solec 36 a, 

00-394 w Warszawie. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIS GRUPY DOCELOWEJ    

 

1. Projekt skierowany jest do seniorów zamieszkujących warszawską dzielnicę Śródmieście oraz 

podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego w Warszawie. 

2. Bezpośrednim odbiorcą działań projektowych jest 60 mieszkańców Warszawy, osoby starsze w 

tym niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu inwalidztwa, w wieku powyżej 60 r.ż. zamieszkujące 

warszawską dzielnicę Śródmieście. Pierwszą grupę adresatów w ilości 30 osób stanowią mieszkańcy 

Solca, z okolic całego Powiśla, również członkowie Towarzystwa Przytułku. Drugą grupę w liczbie 

30 osób tworzą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego w Warszawie.   

3. W ramach prowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 60 osób, w 

tym 10 osób niepełnosprawnych. W przypadku większej liczby chętnych zostanie stworzona lista 

rezerwowa. 

4. Za prowadzenie list uczestników odpowiedzialny jest Koordynator Zadania z ramienia 

Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie. 

 

RODZIAŁ IV 

REKRUTACJA 

 

1. Rekrutacja uczestników zadania publicznego odbędzie się poprzez wypełnienie formularza przez 

osoby powyżej 60 roku życia wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie oraz mieszkających na 

terenie gminy Śródmieście, w szczególności mieszkańcy Solca, Powiśla, członkowie Towarzystwa 

Przytułku i podopieczni Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego w Warszawie. 
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2. Uczestnicy zadania zostaną wyłonieni spośród osób, które wypełnią i złożą formularz 

rekrutacyjny. 

3. W ramach prowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 60 osób. Liczy się kolejność  

zgłoszonych formularzy rekrutacyjnych.  

4. W przypadku większej liczby chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa. 

 

ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a) Korzystania ze wszystkich działań prowadzonych w projekcie. 

b) Rozwijania własnych zainteresowań. 

c) Inicjowania działań samopomocowych i na rzecz innych osób. 

2. Do obowiązków uczestników projektu należy: 

a) Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu. 

b) Aktywny udział w zajęciach. 

c) Przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego podczas zajęć i imprez na terenie 

Towarzystwa Przytułku oraz poza jego siedzibą, podczas wykonywania działań projektowych w 

miejscu zamieszkania beneficjenta. 

3. Uczestnictwo w projekcie wygasa z chwilą: 

a) Wystąpienia z projektu na własną pisemną prośbę. 

b) Nieobecności powyżej 1 miesiąca. 

c) Śmierci uczestnika. 

d) Zakończeniem realizacji zadania. 

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu – Klauzula Informacyjna dla 

uczestników Projektu. 

Zgodnie z art. 13  ust 1-2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO 

informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego 

w Warszawie, mieszczące się przy ul. Solec 36a www.przytuleksalezego.pl dalej jako Towarzystwo:   

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo wyłącznie w zakresie 

związanym z uczestnictwem w projekcie „Centrum Aktywności Seniora. Lokalne działania w 

obszarze usług społecznych, na rzecz poprawy jakości życia seniorów na Solcu w 

Warszawie” realizowanego w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2019 dalej jako Projekt.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 

ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 RODO. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami 

umowy o dofinansowanie Projektu.  

4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności 

zgodę na udostępnianie swoich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach 

realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej ewaluacji. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach związanych z realizacją Projektu. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 1-3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz 

dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest 

Koordynator Projektu, asos.przytuleksalezego@gmail.com 
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Pani/Panu jako uczestnikowi Projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. 

2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu 

na Pani/Pana szczególną sytuację. 

3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku 

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania. 

7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności. 

9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 

naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych. 

10. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 

naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy 

RODO . 

 

ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy projektu. 

2. Zmiany w Regulaminie projektu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 


