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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej” 

Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa 
w projekcie „Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej” 
oraz prawa i obowiązki uczestników projektu. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

 Organizatorzy – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Stowarzyszenie 
Aglomeracja Opolska 

 Biuro projektu – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, p. III, 
45-018 Opole; Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 46-020 
Opole. 

 Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 

 Uczestnik projektu – osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa  
w projekcie. 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na 
udział w projekcie. 

§ 2 
Informacje o projekcie 

1. Projekt pod nazwą „Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji 
Opolskiej” realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL  
i Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. 

2. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 
4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

1) Rekrutacja do projektu; 
2) Szkolenia „Asystent Edukacyjny”; 
3) Usługi społeczne dla seniorów: 

a) Zajęcia teatralne, 
b) Wyjścia do instytucji kultury, np. kina, teatru, filharmonii, 
c) Wycieczki po Opolszczyźnie/plenery fotograficzne 
d) Doradztwo (godziny poradniczo-doradcze) dla seniorów. 
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§ 3 
Rekrutacja kandydatów 

1. Do projektu mogą przystąpić seniorzy, osoby w wieku 60 + z terenu Aglomeracji Opolskiej 
(gminy: Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, 
Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, 
Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice). 

2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się w sposób ciągły,  
poprzez: 

 wywieszenie plakatów informacyjnych o projekcie oraz dystrybucję formularzy 
zgłoszeniowych do projektu i ulotek informacyjnych, udostępnienie informacji na 
stronach internetowych organizatorów i organizacji pozarządowych działających na 
rzecz seniorów; 

 przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych; 

 weryfikację zgłoszeń w oparciu o przyjęte kryteria (m.in. kolejność zgłoszeń, spełnienie 
kryterium wieku  60+); 

 wybór uczestników projektów - utworzone zostaną listy podstawowe oraz listy 
rezerwowe do poszczególnych zadań; 

3. Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans w tym równości 
płci. 

§ 4 
Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania listy obecności i do udziału  
w badaniach ankietowych, prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego 
zakończeniu. 

2. Uczestnik projektu ma prawo do: 

 do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku 
gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów. Rezygnacja z udziału w projekcie 
wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.  

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu. 
2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu (Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, 

ul. Krakowska 51/III p., Opole; Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 
Opole) oraz w urzędach gmin, na terenie których będzie realizowany. 

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji 
jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to 
konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, 
zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także 
pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji 
uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 
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