
 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

Zarządzenie Nr  8/2019 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie 

z dnia 6 maja 2019 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu projektu pn. „Klub Samopomocy w Gminie Zbójno”   

 

Na podstawie § 13 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zbójnie określonego Zarządzeniem Nr 13/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz w związku z umową  nr 1/2019/G o 

dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem „Klub Samopomocy w Gminie Zbójno” nr 

2018/KSŚŚ/G/1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie 

społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam i wprowadzam do stosowania Regulaminu projektu pn. „Klub Samopomocy w Gminie 

Zbójno”   ramach Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. 

Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel 

szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój 

kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” 

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. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownikowi socjalnemu bezpośrednio zaangażowanemu w 

zarządzanie projektem. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.05.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2019 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie  

z dnia 06.05.2019 roku 

 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Klub Samopomocy w Gminie Zbójno” 

 
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, 

Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz 

wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 

projekty grantowe (EFS), 

      Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD,  

   Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru 

LGD „Dolina Drwęcy” 

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 

Informacje o Projekcie 

 

1. Projekt p.n. „Klub Samopomocy w Gminie Zbójno” jest realizowany przez Gminę 

Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu Gminy Zbójno. 

 

3. Projekt jest realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 

Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz 

wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 

projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru 

LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru 

LGD „Dolina Drwęcy” 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. 

 

4.   Projekt jest realizowany w terminie: 01.05.2019 r. – 30.09.2020 r. 



 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

 

5.   Celem Projektu jest włączenie społeczne 16 osób starszych zagrożonych ubóstwem lub              

wykluczeniem społecznym z Gminy Zbójno poprzez utworzenie Klubu Samopomocy i   

realizowanie w nim działań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym  

adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.  

 

6. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

• Realizator projektu - Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

• Uczestnik projektu – Kandydat, który spełnił kryteria określone dla grupy docelowej we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

• Biuro Projektu – pokój nr 13 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zbójnie, 87-645 Zbójno, Zbójno 35A. 

• Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział 

w Projekcie. 

• Instytucja powierzająca grant – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Drwęcy”, 

• Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie. 

• Koordynator Projektu – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

• Projekt – Projekt grantowy p.n. „Klub samopomocy w gminie Zbójno” realizowany przez 

GOPS w Zbójnie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 

Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz 

wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 

projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności 

obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-

zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” 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. 

• Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

➢ osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 

pomocy społecznej, 

tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych 

w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
➢ osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 
➢ przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 



 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

➢ osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 

1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 
➢ osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
➢ osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 
➢ rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością; 
➢ osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
➢ osoby niesamodzielne; 
➢ osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania; 
➢ osoby korzystające z PO PŻ. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Utworzony Klub Samopomocy  zapewni  miejsce i warunki do spotkań osób starszych  (od 60 

roku życia), aby mogli ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i 

edukacyjne. Prowadzone w Klubie zajęcia będą integrować seniorów, wspierać aktywność 

osób starszych, kształtować wśród seniorów nawyki do czynnego i kreatywnego spędzania 

wolnego czasu. 
 

2. Działania w ramach projektu są realizowane na terenie Gminy Zbójno,  świetlica wiejska  w 

Rużu/obszar rewitalizacji/, wyjazdy w obrębie woj. Kujawsko-Pomorskiego. 
 

3. Regulamin projektu określa zasady realizacji projektu, w szczególności: 

a) kryteria kwalifikacyjne; 

b) zasady rekrutacji kandydatów; 

c) zasady kwalifikacji kandydatów; 

d) prawa i obowiązki uczestników; 

 

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w 

Regulaminie projektu należy do kompetencji Koordynatora Projektu. 

 



 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

5. Informacje na temat projektu zamieszczane będą na stronie internetowej www.zbojno.pl w 

zakładce Pomoc społeczna, na fanpagu: https://www.facebook.com/Klub-samopomocy-w-

Gminie-Zbojno/ oraz uczestnicy projektu informowani będą indywidualnie o wszystkich 

zmianach dot. projektu.  

 
§ 2 

Kryteria kwalifikacyjne 

 

1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące kryteria 

kwalifikacyjne: 

a) osoby powyżej 60 lat zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

b) osoby zamieszkujące na terenie Gminy Zbójno, 
 

 

§ 3 

Rekrutacja kandydatów 

 

1. Rekrutację poprzedzi akcja informacyjno-rekrutacyjna ( informacje na tablicach ogłoszeń, w 

lokalnej prasie, przekazanie informacji parafiom, organizacjom pozarządowym). Pracownicy 

socjalni podczas spotkań z osobami z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym przekażą informacje o możliwości uczestnictwa w projekcie, przeprowadzą 

również rozmowy motywujące do udziału w projekcie. 

  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w miesiącach maj - czerwiec 2019r. 

 

3. Kandydat jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania: 

• Formularza rekrutacyjnego, 

• Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych, 

• Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, 

• Oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia kryterium uczestnictwa w projekcie, 

• Oświadczenia o korzystaniu lub nie korzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach 

innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

      4. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w    

          Zbójnie.  

 
 

§ 4 

Kwalifikacja Kandydatów 
 

1. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne przewyższa limit 

dostępnych miejsc w Projekcie, będzie się kwalifikować kandydatów przy zastosowaniu 

kryterium: 

a) w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby: 
-  z miejscowości Ruże/teren rewitalizacji/, Łukaszewo i Sitno /teren zdegradowany 

-  osoby z niepełnosprawnością. 

https://www.facebook.com/Klub-samopomocy-w-Gminie-Zbojno/
https://www.facebook.com/Klub-samopomocy-w-Gminie-Zbojno/


 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

b)  w drugiej kolejności wg. poziomu sytuacji życiowej. Poziom sytuacji życiowej 

uczestnika jest określany za pomocą analizy treści (wywiadów środowiskowych), a 

dokładnie wysokości dochodu na członka rodziny. 

2. Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie zostają wpisani na listę uczestników 

projektu oraz zobowiązani są do podpisania zgody na udział w Projekcie. 

3. Kandydaci spełniający kryteria kwalifikacyjne, a nie zakwalifikowani do udziału w projekcie 

z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę rezerwową. 

4. Kandydaci zostają powiadomieni o zakwalifikowaniu do projektu pisemnie, telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną. 
 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 
 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 

 

a) korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach Projektu z 

zastrzeżeniem § 8 ust. 1; 

b) otrzymania materiałów warsztatowych; 

c) otrzymania serwisu kawowego podczas spotkań 

 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

 

a) uczestniczenia we wszelkich formach wsparcia oferowanych w ramach Projektu; 

b) potwierdzania obecności na zajęciach realizowanych w ramach Projektu; 

c) potwierdzania odbioru usługi doradczej; 

d) potwierdzania odbioru materiałów warsztatowych; 

e) potwierdzania skorzystania z transportu; 

f) potwierdzenia odbioru posiłku/serwisu kawowego w trakcie trwania zajęć 

realizowanych w ramach Projektu; 

g) udostępnienia danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu; 

h) złożenia niezwłocznie pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z 

uczestnictwa w Projekcie. 
 

3. Dopuszcza się dwie nieobecności uczestnika projektu we wszelkich formach wsparcia 

oferowanych w ramach Projektu. 

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik projektu jest 

zobowiązany do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w 

Projekcie. 

 

5. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku zaistnienia co najmniej 

jednej z następujących okoliczności: 

a) przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskanie zgody Koordynatora 

Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie; 

b) złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 
 

6. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. 
 



 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

§ 6 

Zasady realizacji projektu 

 

1. Etapy realizacji projektu określa harmonogram projektu. 

 

2. W Projekcie planuje się: 

- prowadzenie zajęć integracyjnych, 

- spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, 

- warsztaty pobudzające twórczość, 

- zajęcia o tematyce zdrowotnej i kulturalnej, 

- wyjazdy integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym 

- zapewnienie transportu na zajęcia,  

- serwis kawowy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zaistnienia zmian w dokumentach i aktach prawnych, na podstawie których 

realizowany jest Projekt. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie 

rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją powierzającą grant. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2019 roku. 

                                                                                            


