REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „WEŹMY PRZYSZŁOŚĆ W SWOJE RĘCE!”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
§ 1 Postanowienia ogólne regulaminu Projektu
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i zasady uczestnictwa w
projekcie grantowym pn.: „Weźmy przyszłość w swoje ręce!”.
2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności
poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób
niesamodzielnych.
3. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
a. Poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe dla osób niesamodzielnych
oraz osób z ich otoczenia (razem 30 osób).
b. Organizacja imprez lokalnych o charakterze edukacyjno-kulturalnym z elementami
animacji.
c. Zaawansowane warsztaty zajęciowe z osobami w wieku senioralnym w trzech
obszarach: nauka posługiwania się wybranymi usługami internetowymi, tj.:
wyszukiwarką (np. Google), pocztą e-mail (np. Gmail), mediami społecznościowymi
(Facebook, YouTube, inne) oraz wykorzystaniem zaawansowanych usług typu
chmura (np. Google Dysk); ogólne posługiwanie się smartfonem oraz nauka
rejestrowania odpowiednich jakościowo materiałów foto i video; praktyczna nauka
publikowania zrealizowanych materiałów w odpowiednich mediach
społecznościowych i udostępnianie ich znajomym.
4. Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miasta Toruń, na obszarach objętych Lokalną
Strategią Rozwoju, w tym na obszarze rewitalizacji wskazanym w Gminnym Programie
Rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz).
5. Okres realizacji projektu: styczeń – październik 2019 r.
6. Biuro Projektu mieści się w pomieszczeniach Fundacji FDP w lokalu pod adresem: ul.
Sobieskiego 2-2A, 87-100 Toruń.
§ 2 Definicje użyte w regulaminie Projektu
1. Projekt – projekt grantowy „Weźmy przyszłość w swoje ręce!” realizowany przez Fundację
Klucz do Przyszłości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR).
2. Fundacja KDP - należy przez to rozumieć Fundację Klucz do Przyszłości z siedzibą: ul.
Sobieskiego 2-2A, 87-100 Toruń.
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3. Kandydatka/Kandydat – to osoba, która wypełniła FORMULARZ ZGŁOSZENIA
UCZESTNICTWA DO PROJEKTU i złożyła oraz bierze udział w procesie rekrutacyjnym do
projektu.
4. Uczestniczka/Uczestnik – to osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie
(po spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisała OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.
5. Formularz Zgłoszeniowy – dokument składany w procesie rekrutacji przez osoby
zainteresowane uczestnictwem w projekcie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
6. Lista rezerwowa - należy przez to rozumieć listę uczestników, których wnioski zostały
pozytywnie ocenione przez Komisję rekrutacyjną i z której będą powoływani uczestnicy
projektu.
7. Grupa docelowa – 30 osób:
a. podgrupa I – 15 osób: osoby fizyczne zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego lub pracujące lub uczące się na obszarze Miasta Torunia objętym Lokalną
Strategią Rozwoju, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniające
co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ust. z dn.12.03.2004r. o pomocy
społecznej i/lub osoby niesamodzielne, tj. niemogące samodzielnie wykonać co
najmniej jednej czynności dnia codziennego, w szczególności osoby starsze
i niepełnosprawne
a. podgrupa II – 15 osób: osoby fizyczne zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego lub pracujące lub uczące się na obszarze Miasta Torunia objętym Lokalną
Strategią Rozwoju, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego
wsparcia osób niesamodzielnych biorącej udział w projekcie.
§ 3 Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:
a. Podgrupa I
i. Kryteria obligatoryjne:
1. osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkująca na
terenie Gminy Miasta Toruń objętym Lokalną Strategią Rozwoju i
2. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniająca co najmniej jedną
z przesłanek określonych w art. 7 ust. z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej i/lub
3. osoba niesamodzielna, tj. niemogąca samodzielnie wykonać co najmniej jednej czynności
dnia codziennego, w tym osoba starsza lub niepełnosprawna
ii. Kryteria dodatkowe:
1. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia,
2. osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3. osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym
osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi,
4. osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub
jako rodzina),
5. osoba, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (na osobę samotnie
gospodarującą lub na osobę w rodzinie),
6. osoba zamieszkująca obszar zdegradowany Torunia (Bydgoskie Przedmieście, Podgórz,
Stare Miasto, Grębocin nad Strugą, Rudak lub Jakubskie Przedmieście).
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b. Podgrupa II
i. Kryteria obligatoryjne:
1. osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkująca na
terenie Gminy Miasta Toruń objętym Lokalną Strategią Rozwoju i
2. osoba, której udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób
niesamodzielnych biorącej udział w projekcie.
2. Osoba spełniająca kryterium dodatkowe, otrzyma dodatkowy punkt za każde spełnione
kryterium.
3. Kandydaci do udziału w projekcie powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia następujące
dokumenty:
a. kompletnie wypełniony i czytelnie podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA
UCZESTNICTWA DO PROJEKTU,
b. czytelnie podpisane OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU,
4. Dokumenty rekrutacyjne można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście
w biurze Projektu: ul. Sobieskiego 2-2A, 87-100 Toruń.
5. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO PROJEKTU oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
PROJEKTU dostępne są w biurze Projektu oraz na stronie internetowej Fundacji KDP.
6. Strona internetowa Fundacji Klucz do Przyszłości www.kluczdoprzyszlosci.pl.
7. Biuro Projektu czynne jest w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do
piątku.
8. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej
bądź osobiście o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
9. Udział w projekcie jest bezpłatny.
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§ 4 Prawa i obowiązki uczestników Projektu
Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a. Zgłaszania uwag dotyczących działań przewidzianych w ramach projektu
bezpośrednio do koordynatora projektu,
b. Rezygnacji z udziału w Projekcie w formie pisemnego oświadczenia wyłącznie z
przyczyn niezależnych od uczestnika, w terminie 5 dni przed rozpoczęciem wsparcia
na które został zakwalifikowany.
Każdy Uczestnik projektu ma obowiązek:
a. wypełnienia i złożenia dokumentacji do Projektu,
b. aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu,
c. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego udział w Projekcie,
d. informowania o zmianie danych osobowych personel Projektu,
e. w ramach udziału w zajęciach oferowanych w Projekcie:
i. do potwierdzania swojej obecności na liście obecności,
ii. wypełniania ankiet ewaluacyjnych.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu Projektu.
2. Fundacja Klucz do Przyszłości zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o
czym niezwłocznie poinformuje Uczestników na stronie internetowej Projektu.
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§ 6 Załączniki
1. Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO PROJEKTU
2. Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
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