
Lubiewice 01.08.2022

                                 REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU pt. 
                                             „HERBATKA U DZIADKA ”. 
   

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1.Regulamin rekrutacji dotyczy naboru uczestników do projektu objętego grantem, którego 
celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 
dla 14 seniorów powyżej 60 roku życia dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19 w tym osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Lubiewo.
 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Uchwały Nr 27/1115/21 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.07.2021 r. w sprawie przyznania 
dofinansowania na realizację projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług 
społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, 
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne 
społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014–2020
 3.Działania informacyjno-rekrutacyjne będą realizowane w miejscu umożliwiającym dostęp 
osobom starszym i niepełnosprawnym.

        4.Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz osób niepełnosprawnych.

       5. Beneficjentem projektu jest Fundacja Cudawianki w Lubiewicach.
       6.Obszarem realizacji projektu jest województwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina 

Lubiewo.
       7. Okres realizacji Projektu 01.08.2022-30.11.2022
       8.Informacje na temat projektu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w Biurze Projektu, 

Lubiewice 59 oraz w formie elektronicznej na stronie 
https://www.warsztatowniakreatywnosci.pl

 Informacja na temat projektu oraz jego rekrutacji znajdzie się również w mediach 
społecznościowych – Facebook- Fundacja CudaWianki i Warsztatownia Kreatywności
oraz na stronie https://www.warsztatowniakreatywnosci.pl, z którego uczestnicy będą mieli 
możliwość uzyskania informacji o planowanym naborze.
Rekrutacja uczestników do projektu będzie realizowana na terenie całej Gminy Lubiewo. 

 

https://www.warsztatowniakreatywnosci.pl/


Dokumenty będzie można składać w siedzibie projektu osobiście, pod nr tel. 782306696 oraz za 
pomocą poczty: mailem na adres: fundacja.cudawianki@gmail.com 

          Projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi, a w 
szczególności zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Dla regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko -pomorskiego na lata 2014-2020.

                                                                            § 2
                                      GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI

1.Grupą docelowa będzie 14 osób powyżej 60+ dotkniętych skutkami wystąpienia COVID -19 w 
tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych
(są to osoby zaliczane do grupy defaworyzowanej z terenu gminy Lubiewo poprzez zapewnienie 
im większej dostępności do przedsięwzięć edukacyjno-warsztatowych oraz wyjazdów 
przyrodniczych.
Integracja osób z terenu Gminy Lubiewo jako jeden z elementów aktywizacji i integracji 
społecznej
Kryteria dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
A) OBLIGATORYJNE
a. przynależność do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
b. zamieszkiwanie na terenie Gminy Lubiewo (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
c. osoba powyżej 60 roku życia
B) PUNKTOWE
- zamieszkiwanie na terenie obszaru Gminy Lubiewo (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) - 10 pkt
- osoba płci męskiej – 1 punkt

W ostateczności decydować będzie kolejność zgłoszeń.

                                                                                  § 3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1.Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze projektu, Lubiewice 59. 89-526 Lubiewo, 
czynnym w godzinach 8.00-14.00.
 2.Formularze wraz z załącznikami należy dostarczyć do biura do dnia 31.08.2022.

                                                                                   

  § 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 



1. Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo  wniesienia  zmian  do  Regulaminu  lub  wprowadzenia
dodatkowych postanowień.

2. Zmiany  niniejszego  regulaminu  dokonywane  są  w  formie  pisemnej  i  podawane  do
wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  biurze  projektu.  W kwestiach
nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent.

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 roku.

Załączniki do Regulaminu:

1. Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1

2. Oświadczenie uczestnika -  ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  – załącznik nr 2

3. Wzór zaświadczenia lekarskiego o niesamodzielności ze względu na stan zdrowia - załącznik 

nr 3  

 


