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REGULAMIN PROJEKTU „SENIOR LIDEREM” 

 

Projekt dofinasowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+  

na lata 2021-2025 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Senior Liderem”, realizowanym 

przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku. 

2. Biuro projektu mieści się w Siedlisku przy ul. Nadodrzańskiej 9, w siedzibie Stowarzyszenia 

Kraina Lasów i Jezior – LGD. Tel. kontaktowy do koordynatorów: 

- Roksana Górna-Kopij: 68 352 41 45 

- Barbara Kobiela: 603 080 265 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie 4 gmin  

z obszaru LGD: Siedlisko, Nowa Sól, Sława i Szlichtyngowa. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. Celem projektu zwiększenie umiejętności organizacyjnych i wiedzy merytorycznej seniorów 

będących liderami w swoich społecznościach oraz przygotowanie aktywnych seniorów do 

pełnienia funkcji lidera.  

6. W projekcie zaplanowano następujące działania: 

a) szkolenia tematyczne w ramach działania „Akademia Liderów”: 

-  Warsztaty motywacyjne, 

-  Efektywna współpraca w zespole, 

-  Kompetencje interpersonalne, 

-  Senior jako Lider; 

b) przeprowadzenie inicjatyw lokalnych wspartych finansowo wraz z opracowaniem 

wskazanej dokumentacji w ramach działania „Senior jako Lider”; 

c) warsztaty praktyczne oraz pokazy związane z wykorzystaniem ziół w kosmetyce  

w zagrodach edukacyjnych oraz na miejscu w ramach działania „ W bliskości z naturą”; 

d) kreatywne warsztaty z wykorzystaniem upcyclingu w ramach działania „Warsztaty  

z fastrygą”; 

e) uroczyste wyjazdowe podsumowanie działań i wręczenie certyfikatów dla Liderów. 

7. Celem zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad równości 

szans wobec wszystkich zainteresowanych, podjęte będą następujące działania: 

a) zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Krainy Lasów  

i Jezior – LGD wraz z plakatem informacyjnym; 
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b) zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronach internetowych 4 gmin  

z obszaru LGD: Siedlisko, Nowa Sól, Sława, Szlichtyngowa; 

c) organizację spotkań informacyjno-promocyjnych na terenie wymienionych gmin; 

d) umieszczenie plakatów informujących o projekcie w miejscach realizacji działań. 

8. Dokumentem niezbędnym do uczestniczenia w projekcie jest wypełniona deklaracja wraz  

z oświadczeniami w niej zawartymi. 

9. Ogólne zasady i kryteria rekrutacji są następujące: 

a) grupą docelową jest ogółem 40 osób starszych (osiągnięty wiek co najmniej 60 lat), 

będących aktywnymi liderami w swoich społecznościach lokalnych, otwartych na 

poszerzenie swoich umiejętności organizacyjnych i motywacyjnych; 

b) w ramach działań  rekrutacyjnych przewiduje się nabór po 10 osób z 4 gmin z obszaru 

LGD: Siedlisko, Nowa Sól, Sława, Szlichtyngowa; 

c) uczestnik projektu z własnej inicjatywy powinien być zainteresowany zwiększeniem 

swojej wiedzy i umiejętności związanych z pełnieniem funkcji prospołecznych; 

d) rekrutacja rozpocznie się z chwilą umieszczenia na stronach internetowych informacji  

o projekcie wraz z regulaminem, deklaracją zgłoszeniową i innymi dokumentami i trwać 

będzie do 30 czerwca 2021 r.;  

e) uczestnik projektu w deklaracji zgłoszeniowej wyraża zgodę na podanie danych 

osobowych, które będą przetwarzane w związku z realizacją projektu oraz udostępniane 

Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej do przeprowadzenia czynności  

monitoringowych, sprawozdawczych, kontrolnych; 

f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach projektowych; 

g) dostępny na stronie internetowej www.klj.org.pl  formularz zgłoszeniowy należy wypełnić 

i jego skan wysłać drogą mailową na adres: biuro@klj.org.pl lub pocztą na adres: 

Stowarzyszenie Kraina Lasów i jezior – LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko lub 

osobiście; decyduje kolejność zgłoszeń; 

h) w przypadku osiągnięcia określonej projektem liczby uczestników, pozostali 

zainteresowani będą wpisani na listę rezerwową. 

10. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a) uczestniczenia w warsztatach tematycznych, kreatywnych oraz jednej wizycie studyjnej; 

b) otrzymania materiałów szkoleniowych i promocyjnych; 

c) korzystania z poczęstunku podczas warsztatów; 

d) skorzystania z wyżywienia podczas wizyty studyjnej i podsumowania projektu. 

11. Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 

a) wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie i podania danych niezbędnych do 

wypełnienia obowiązku przez Grantobiorcę w zakresie monitoringu i sprawozdawczości 

http://www.klj.org.pl/
mailto:biuro@klj.org.pl
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w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-

2025; 

b) podpisania Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych; 

c) regularnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach w ustalonych 

terminach; 

d) potwierdzenia każdorazowo swojej obecności poprzez złożenie własnoręcznego podpisu 

na liście obecności; 

e) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych wstępnych i na zakończenie projektu, oceniających 

aspekt organizacyjny realizowanych działań projektowych, ocenę poziomu wiedzy  

i umiejętności; 

f) informowania o wszelkich zmianach w danych uczestnika podanych w dokumentacji 

rekrutacyjnej; 

g) podania kontaktu telefonicznego, mailowego, do informowania na bieżąco o czasie  

i miejscu realizacji poszczególnych działań. 

12. W przypadku z rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uruchomiona zostanie procedura 

rekrutacyjna z listy rezerwowej. 

13. W przypadku zaistnienia kolejnych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 wprowadzone 

będą działania zastępcze przeciwdziałające skutkom epidemiologicznym. 

14. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez kadrę zarządzającą 

projektem. 


