REGULAMIN
ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE ,,GeneRACJE mają swoje RACJE’’
§1
Informacje ogólne

1. Projekt „Generacje mają swoje racje” realizowany jest w ramach programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja
2021. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej
2. Przedmiotem regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w projekcie,
procedur rekrutacji, zasad organizacji działań oraz praw
i
obowiązków Uczestników projektu oraz Realizatora projektu.
3. Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
z siedzibą w Krakowie przy ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków.
4. Celem projektu jest upowszechnienie pozytywnego wizerunku starości i
starzenia się oraz zwiększenie znaczenia dialogu międzypokoleniowego w
przestrzeni publicznej poprzez realizację szerokiej kampanii społecznej.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
6. Zasięg projektu obejmuje obszar Miasta Krakowa i okolicznych gmin (tj.
Zielonki, Zabierzów, Wielka Wieś, Mogilany, Michałowice, Wieliczka, Liszki,
Świątniki Górne, Niepołomice, Skawina, Czernichów, Siepraw, Skała,
Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Biskupice, Iwanowice, KocmyrzówLuborzyca, Proszowice).
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie poniższe
kryteria:
a. w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego mają ukończone 60 lat,
b. zamieszkują na terenie Miasta Krakowa lub okolicznych gmin (tj. Zielonki,
Zabierzów, Wielka Wieś, Mogilany, Michałowice, Wieliczka, Liszki,
Świątniki Górne, Niepołomice, Skawina, Czernichów, Siepraw, Skała,
Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Biskupice, Iwanowice, KocmyrzówLuborzyca, Proszowice),
c. zapoznały się z regulaminem projektu i akceptują jego postanowienia.
2. Kryteria weryfikowane są na podstawie przekazanych danych w formularzu
zgłoszeniowym oraz oświadczeń składanych przez Uczestnika przed
przystąpieniem do projektu.
3. Zasady rekrutacji projektu zgodne są z polityką równych szans.
4. Złożenie Realizatorowi formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
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§3
Procedura rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.
2. Formularz zgłoszeniowy złożony przez kandydata na uczestnika projektu będzie
oceniany pod względem formalnym poprzez weryfikację informacji zawartych
w formularzu zgłoszeniowym, tj.
a. ukończenie 60 roku życia,
b. miejsce zamieszkania,
c. terminowe dostarczenie formularza zgłoszeniowego.
3. Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje z chwilą złożenia w wyznaczonym
terminie formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu.
4. O przyjęciu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
5. Zgłoszenia do udziału w projekcie można dostarczać:
 pocztą e-mail na adres monika.kozyra@fundacjagap.pl ,
 pocztą tradycyjną lub kurierską,
 osobiście do Biura Projektu: ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków.
6. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie Fundacji
Gospodarki i Administracji Publicznej - https://fundacjagap.pl/generacje-majaswoje-racje/ oraz na stronie projektu http://www.oees.pl/generacje
7. Terminy rekrutacji będą podawane na stronie Fundacji Gospodarki i
Administracji Publicznej - https://fundacjagap.pl/generacje-maja-swoje-racje/
oraz na stronie projektu http://www.oees.pl/generacje
8. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może
być sytuacja otrzymania liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba dostępnych miejsc
w projekcie - nabór może zostać przedłużony).
9. W przypadku większej liczby zgłoszeń – stworzona zostanie lista rezerwowa.
10. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane
mailowo oraz telefonicznie o terminach pierwszych zajęć.
§4
Zasady organizacji wsparcia w ramach projektu

1. W ramach projektu odbędzie się 5 edycji warsztatów dla Seniorów, w każdej
edycji weźmie udział grupa licząca średnio 10 osób.
2. Każda grupa uczestników weźmie udział w warsztatach podzielonych na trzy
moduły:
 Warsztaty dla Seniorów – blok edukacyjno-motywacyjny
 Warsztaty dla Seniorów z wykorzystaniem metody Design Thinking cz.I
 Warsztaty dla Seniorów z wykorzystaniem metody Design Thinking cz.II
3. Reprezentacja najbardziej aktywnych Seniorów ok. 10-12 osób weźmie udział
w warsztatach międzypokoleniowych z Juniorami.
4. Warsztaty odbywać się będą w Krakowie.
5. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.
6. Uczestnikom projektu zapewniony zostanie poczęstunek podczas zajęć.
7. Harmonogram warsztatów ustalony zostanie w trybie roboczym.
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8. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie
oraz programie szkoleń i warsztatów. Uczestnicy projektu będą o powyższych
zmianach informowani i każdorazowo zostanie im przekazana ta informacja
telefonicznie lub mailowo.
9. W ramach projektu około 10 najbardziej aktywnych Seniorów zostanie
wytypowanych do realizowania następujących działań:
 Edukacyjna kampania społeczna
 Wystawa prac Seniorów i Juniorów
 Performance na Open Eyes Economy Summit 2021
 Sesja Q&A na Open Eyes Economy Summit 2021
10. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą
telefoniczną lub elektroniczną (e -mail).
§5
Zasady uczestnictwa we wsparciu w ramach projektu

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
a. przestrzegania niniejszego regulaminu,
b. udziału w działaniach w ramach projektu, do których zostali
zakwalifikowani,
c. potwierdzania uczestnictwa na liście obecności,
d. potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych podczas warsztatów oraz
poczęstunku,
e. udziału w ewaluacji projektu w formie: wypełniania ankiet monitorujących
związanych z oceną warsztatów,
2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w związku ze zdarzeniami
niezależnymi od uczestnika projektu, których nie dało się przewidzieć w chwili
składania dokumentów rekrutacyjnych.
3. Po rezygnacji uczestnika/uczestniczki w projekcie jej/jego miejsce zajmie
pierwsza osoba z listy rezerwowej, która potwierdzi chęć udziału projekcie.
§6
Dane osobowe oraz monitoring uczestników projektu

1. Przetwarzanie danych osobowych w Projekcie odbywa się na podstawie zgody
osoby uprawnionej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
2. Klauzula informacyjna Administratora dostępna jest
w załączniku do
Formularza rekrutacyjnego.
§7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021r.
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie projektu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
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4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw
nieuregulowanych niniejszym regulaminem, należy do Realizatora projektu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do
Koordynatora Projektu.
6. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez
Koordynatora Projektu.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do projektu
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