
 

 
 

Regulamin rekrutacji i formy oferowanego wsparcia w Klubach Seniora w ramach projektu: 
„Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym 

i ich opiekunów” 
 
 

1. Kluby Seniora (KS) utworzone zostały w ramach projektu : „Kompleksowy system wsparcia 
mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”. 

2. Działalność KS finansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, przez cały okres realizacji projektu w zakresie przewidzianym w budżecie projektu.  

3. Celem KS jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych  
do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego, rozpoznawanie 
i zaspokajanie ich potrzeb, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. 

4. Z oferty w KS mogą korzystać osoby spełniające warunki formalne uczestnictwa w projekcie, 
tj. zagrożenie ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, wiek 60+, potrzeba wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu, miejsce zamieszkania na terenie odpowiednio: Gminy Puck, 
Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Puck lub Gminy Kosakowo, opisane w Regulaminie 
Uczestnictwa w projekcie. 

5. Pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby, których dochód 
nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą  
lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

6. Preferowane do wsparcia w ramach projektu są osoby:  
− osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (współwystępowanie różnych przesłanek) 
(oświadczenie)- 3 pkt 

− osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie 
o niepełnosprawności)- 3 pkt 

− osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub 
więcej niepełnosprawności) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 
(orzeczenie o niepełnosprawności)- 5 pkt 

− osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie)- 3 pkt  
− osoby samotnie gospodarujące (oświadczenie)- 3 pkt 
7. Kluby Seniora dysponują: 

a) 10 miejscami każdy KS na terenie Gminy Puck (w sołectwach: Strzelno, Połczyno, Leśniewo, 
Osłonino, Sławutowo), 

b) 30 miejscami KS na terenie Gminy Władysławowo 
c) 10 miejscami KS na terenie Gminy Miasta Puck 
d) 30 miejsca KS na terenie Gminy Kosakowo 

8. Warunkiem korzystania z oferty Klubu Seniora jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, 
zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz wszelkich dokumentów wynikających z 
dokumentacji projektowej oraz wymaganych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, instytucje 
certyfikujące, instytucje kontrolująca oraz koordynatora projektu. 

9. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. 
10. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. 



 

 
 

11. Pobyt uczestnika projektu w zajęciach KS trwa maksymalnie 12 miesięcy (w uzasadnionych 
przypadkach wynikających z sytuacji osobistej uczestnika, pobyt może zostać wydłużony) 

12. Każdy uczestnik projektu, według indywidualnych potrzeb, zostanie objęty nieodpłatnym 
wsparciem.  

13. KS oferują usługi w zakresie: 
• Geronto- kinezyterapii, 
• Ćwiczeń kognitywnych, 
• Warsztatów edukacyjnych 
• Grupowych lub indywidualnych zajęć z psychologiem 
• Grupowych lub indywidualnych zajęć z lekarzem 
• Rehabilitacji, 
• Podologii, 
• Zajęć tanecznych, wokalnych 
• Warsztatów kulinarnych z dietetykiem 
• Zapewnienia 1 posiłku dziennie 
• Wycieczek do instytucji kultury 
• Umożliwienia spotkań towarzyskich, w tym potańcówek, pogadanek, spotkań o charakterze 

wspomnieniowym, patriotycznym, i innych, w tym spotkań międzypokoleniowych. 
14. Uczestnik projektu zobowiązuję się do: 
• Regularnego korzystania z wybranych forma wsparcia w ramach KS 
• Niezwłocznego informowania przedstawiciela KS (telefonicznie, e-mailowo, osobiście) o 

wszelkich zmianach okoliczności faktycznych, mogących mieć wpływ na uczestnictwo w 
ramach KS; 

• Udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Realizatora 
projektu tj. Gminę Puck w partnerstwie z: Gminą Władysławowo, Gminą Miasta Puck, Gminą 
Kosakowo i Fundacją Phenomen; 

• Poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu 
obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia; 

• przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;  
• wypełnienia innych zaleceń Realizatora projektu w zakresie realizowanych działań 

projektowych. 
15. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w zajęciach Klubu Seniora trwającej ponad 

14 dni, osoba prowadząca Klub Seniora ma prawo wykreślić osobę z uczestnictwa w projekcie. 

 


