
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

na lata 2014-2020.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE ASOS KONKURS 2018

„MAGIA DŹWIĘKU, KOLORU I ŚWIATŁA”

§ 1 
Regulamin  określa  zakres  wsparcia,  zasady  rekrutacji,  warunki  uczestnictwa  oraz  prawa
i Obowiązki Uczestników Projektu „MAGIA DŹWIĘKU, KOLORU I ŚWIATŁA” współfinansowanego
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, konkurs ASOS 2018, organizowany
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w terminie od 20.03.2018 r. do 31.12.2017 r. na terenie północnego
subregionu województwa śląskiego.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Projekt -„MAGIA DŹWIĘKU, KOLORU I ŚWIATŁA” realizowany w ramach konkursu ASOS 2018.
Projektodawca -Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki.
Uczestnik Projektu (UP) -osoba dorosła pomiędzy 18 r.ż a 59 r. ż, Kobieta/Mężczyzna w wieku
60+  zamieszkująca/y  na  terenie  północnego  subregionu  województwa  śląskiego
(tj. M. Częstochowa,  pow.  częstochowski  –  gminy:  Koniecpol,  Blachownia,  Kamienica  Polska,
Poczesna, Konopiska, Janów, Olsztyn, Mykanów, Kłomnice, Mstów) zakwalifikowana do Projektu.

Biuro Projektu - ul. Staszica 10, 42-202 Częstochowa, tel. 509 – 656-937, 34-364-49-20 
Strona internetowa Projektu -strona internetowa Projektodawcy, na której będą umieszczane
wszystkie informacje dotyczące Projektu, tj. www.czestochowskieamazonki.pl

§3 UCZESTNICY PROJEKTU

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 r. ż. , w szczególności osoby w wieku 60+, które
spełniają łącznie następujące warunki: 

• zamieszkują na terenie północnego subregionu województwa śląskiego, 

• wypełniły i przesłały do Biura Projektu drogą mailową, pocztową lub dostarczyły osobiście,
formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  deklaracją  uczestnictwa  w  projekcie  oraz  zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.

• ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.
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§4 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/EK

1. Nabór do Projektu ma charakter otwarty i jest oparty na niniejszym Regulaminie.
2. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w okresie od marca do czerwca 2018

roku.
3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, tak by objąć wsparciem 100 osób i aby

liczebność grup stacjonarnych opiewała na 10-15 osób.
4. Dokumenty  będzie  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Projektodawcy  i  z  pomocą

wolontariusza – Opiekuna osób starszych wypełnić w Biurze Projektu - przy ul. Staszica 10
w Częstochowie.

5. Kandydatki/ci,  przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych,  mają  obowiązek zapoznać
się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.

6. Projektodawca  stworzy  listę  potencjalnych  Uczestniczek/ów  Projektu  na  podstawie
formularzy zgłoszeniowych wypełnionych przez UP, złożonych w biurze Projektu przy ulicy
Staszica 10 W Częstochowie.

7. Rekrutacja  będzie  oparta  o  weryfikację  formularzy  pod  kątem  przyjętych  kryteriów
rekrutacji.

8. Oceny wniosków dokona Zespół Projektowy na czele z Koordynatorem Projektu. 

 §5 KRYTERIA REKRUTACJI

1. Projekt zakłada zrekrutowanie 100 osób. Wśród rekrutowanej liczby osób, zakładamy 30 %
osób z niepełnosprawnościami oraz 30% osób powyżej 18 r.ż. - poniżej 60 r.ż. stanowiące
otoczenie osób starszych,dzięki którym możliwa będzie integracja międzypokoleniowa.

2. Pierwszeństwo  będą  miały  osoby  nieaktywne  zawodowo  oraz  osoby  bez  dochodów
lub o niskich dochodach, w szczególności osoby powyżej 60 r. ż. 

3. Rekrutacja  zakończy  się  wyłonieniem  100-osobowej  grupy  Uczestniczek/ów  Projektu,
w tym  30%  os.  z niepełnosprawnościami  oraz  maksymalnie  30%  osób  poniżej  wieku
senioralnego.

4. Zostanie  sporządzona  lista  rezerwowa  Uczestniczek/ów  na  wypadek  rezygnacji
Uczestniczki/a z brania udziału w Projekcie z przyczyn losowych.

5. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie/e-
meilowo.

6. Złożone przez Uczestniczki/ów  Projektu formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
7. Uczestniczki/cy  Projektu  są  zobowiązani  do  podpisania  deklaracji  uczestnictwa

w Projekcie,  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  udziału  w  badaniach
ewaluacyjnych.

8. Uczestniczki/cy Projektu zobowiązani są do przystępowania do wszelkiego rodzaju testów,
mających na celu  zbadanie  poziomu nabytej,  w trakcie  trwania  szkolenia,  wiedzy oraz
wypełniania ankiet,  a także do zgody na udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby
dokumentacji fotograficznej i promocji projektu.

§6 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Uczestniczka /nik Projektu zobowiązana /y jest do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2) co najmniej 70% obecności na zajęciach prowadzonych w ramach Projektu,
3) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu oraz udzielania niezbędnych informacji
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dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu,
4) współpracy z Projektodawcą,
5) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Projektodawcę w trakcie

trwania Projektu związanych z jego realizacją,
6) wypełniania  obowiązków  wynikających  z  uczestnictwa  w  Projekcie  tj.  systematycznego

udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu,
7) informowania  Projektodawcę  o  wszelkich  wydarzeniach  mogących  mieć  wpływ

na uczestnictwo w Projekcie.

§7 FORMY WSPARCIA

1.  Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Projekt obejmuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej 100 osób

w  wieku  senioralnym  60+,  poprawy  jakości  i  poziomu ich  życia  poprzez  różnorodne
działania integrujące wewnątrz  i  międzypokoleniowo (18 r.  ż.  -  59  r.  ż)  oraz aktywne
towarzyszenie seniorom .

3. Projekt „MAGIA DŹWIĘKU, KOLORU I ŚWIATŁA” obejmuje 4 MODUŁY:
1) Zajęcia kulturalno-artystyczne – 164 godz. 
2) Zajęcia plenerowe – 4 wozy kolorowe ,
3) Teatr Dźwięków – 4 koncerty relaksacyjne
4) Kalejdoskop kulturalny – duże spotkanie podsumowujące cały projekt, połączone
z prezentacją efektów.

4. W ramach 1) modułu utworzymy 3 grupy kulturalno-artystyczne dla których zorganizujemy
zajęcia artystyczne, tzn. :

◦ zajęcia Fotograficzno-Filmowa (44 godz.),

◦ zajęcia malarskie (60 godz.),

◦ zajęcia Teatralne ( 60 godz.)
Zatrudnimy instruktorów i  zakupimy materiały dydaktyczne.  Zajęcia  odbywać  się  będą
w siedzibie  Częstochowskiego Centrum Aktywności  Seniorów przy ul.  Staszica 10 nie
rzadziej niż 1 raz w tygodniu po 3 godz. (szczegóły do ustalenia z grupami).

5. W  ramach  2)  modułu  odbędzie  się  malowanie  w  plenerze.  Gra  kolorów  i  światła.
Zorganizujemy 4 wyjazdy do malowniczych miejsc, tam gdzie walory przyrody i krajobrazu
pozwolą stworzyć artystom piękne dzieła.

6. W  ramach  3)  modułu  zorganizujemy  4  koncerty  relaksacyjne  wykonane  przez  Teatr
Dźwięków i Przestrzeni.

7. W ramach 4) modułu nastąpi prezentacja osiągniętych rezultatów i zrealizowanych celów
projektu.  Każda grupa artystyczna się  zaprezentuje.  Zorganizujemy Koncert  dźwięków
ziemi i przestrzeni.

§8 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.  Rezygnacja  z  udziału  w Projekcie  w trakcie  trwania  form wsparcia  możliwa jest  tylko
w uzasadnionych  przypadkach  i  następuje  poprzez  złożenie  rezygnacji  z  uczestnictwa
w Projekcie w formie pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

2.  Uzasadnione przypadki rezygnacji z udziału w Projekcie mogą wynikać z przyczyn natury
zdrowotnej lub działania siły wyższej i  z zasady nie mogą  być  znane przez Uczestnika
w momencie przystępowania do Projektu.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza
osoba z listy rezerwowej po podpisaniu wymaganych dokumentów.
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§ 9 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Nad  prawidłową  realizacją  projektu  czuwa  Koordynator  Projektu  wraz  z  Asystentem Projektu.
Projektem  będzie  zarządzał  Zespół  projektowy  -  administracja  odbywać  się  będzie  w  Biurze
Projektu,  przy  ul.  Staszica  10  w  Częstochowie  -  w  siedzibie  stowarzyszenia,  gdzie  dostępna
będzie cała dokumentacja projektu - dostępna dla zainteresowanych Uczestniczek Projektu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Projektodawca .
2. Projektodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  treści  niniejszego  Regulaminu  bądź

wprowadzenia dodatkowych postanowień.
3. W  przypadku  dokonania  zmiany  treści  niniejszego  Regulaminu,  bądź  wprowadzenia

dodatkowych postanowień Projektodawca zamieści na stronie internetowej Projektodawcy.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2018 roku.
5. BIURO PROJEKTU:

42-202 Częstochowa, ul. Staszica 10,
Telefon: 34-364-49-20, 509-656-937,
www.czestochowskieamazonki.pl e-mail: sekretariat@ccas .com.pl

6. Koordynator Projektu:
Elżbieta Markowska.

7. Asystent Projektu:
Agnieszka Marchewka.

8. Animator Społeczny:
Kamila Grochowina.

9. „MAGIA DŹWIĘKU, KOLORU I ŚWIATŁA” -Projekt współfinansowany przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

8. Regulamin Opracował:
Zespół Projektowy.

9. Niniejszy Regulamin zatwierdzam:
Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki
Elżbieta Markowska 
Wiceprezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki
Alicja Przyszło
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