
 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

 
Regulamin udziału w projekcie pt. 

 
„DZIELIMY SIĘ CHLEBEM, DZIELIMY SIĘ NIEBEM” 

 

§ 1 
Definicje 

 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. KKS - należy przez to rozumieć: Kolpingowski Klub Seniora 
2. Realizatorze projektu - należy przez to rozumieć: Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce 
3. Uczestniku projektu - należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, która z 

własnej inicjatywy zgłasza chęć uczestnictwa w projekcie i spełnia kryteria 
rekrutacyjne 

4. Rodzinie Kolpinga - należy przez to rozumieć: lokalne stowarzyszenie 
Rodzinę Kolpinga 

5. Biuro realizacji projektu - miejsce pracy Koordynatora projektu, miejsce 
przechowywania dokumentacji projektu, adres: ul. Żułowska 51, 31-436 
Kraków, email: kolping@kolping.pl 

6. Koordynator projektu - osoba odpowiedzialna za koordynację projektu. 
Zadania: nadzór nad całością zadań, planowanie i koordynacja działań, 
zarządzanie personelem, kontrola przepływów finansowych i budżetu, 
przygotowanie raportów finansowych i merytorycznych, rozwiązywanie 
problemów, ewaluacja 

7. Formy wsparcia w projekcie - działania w projekcie realizowane na rzecz 
osób starszych 60+ z ich uczestnictwem.  

§ 2 
Informacje o projekcie 

1. Projekt Dzielimy się chlebem, dzielimy się  niebem ” jest współfinansowany 
ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie  z 
umową nr 19758 ASOS/2020 

3. Realizatorem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. 
4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Regulamin określa: 

a. postanowienia ogólne, 
b. zasady rekrutacji, 
c. zasady udziału w projekcie, 
d. zasady monitoringu uczestników projektu. 

mailto:kolping@kolping.pl
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§ 3 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie: „Kufer 
Kolpinga pełen możliwości”. 
 

2. W ramach projektu wsparcie otrzyma  
 

a) min. 140 osób w wieku 60+ (bezpośrednia grupa docelowa projektu) z terenów 
działania następujących Kolpingowskich Klubów Seniora: 

 KKS Bochnia 

 KKS Brzesko 

 KKS Chełmek 

 KKS Dębno  

 KKS Jarosław 

 KKS Kraków- Nowy Bieżanów 

 KKS Kraków Klub Celtycki 

 KKS Lipnica Mała 

 KKS Luborzyca 

 KKS Oświęcim 

 KKS Poręba Żegoty 

 KKS Maków Podhalański 

 KKS Staniszcze Wielkie 

 KKS Wadowice  
 
w tym: 
 

 członkowie KKS, zaangażowani w działania swoich lokalnych KKS, 
dobrowolnie chcący działać wolontaryjnie; 

 seniorzy niezrzeszeni w KKS, pragnący wziać udział w działanaich 
integracyjnych ze względu na samotność, niepełnosprawność i/lub  barierę 
materialną i/lub sytuację zdrowotną; 

oraz 
 
b) min.10 osób poniżej 60 r.ż 

w tym 

 uczestnicy kursu “Opiekun osoby starszej” 

 uczestnicy Forum seniorów 
 

3. Bezpośrednia grupa docelowa  to uczestnicy:  
 
a. „Niedzielnych obiadów seniorów”,  
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b. Seminariów – podwieczorków „Senior wolontariusz- dzielimy się 

chlebem, dzielimy się niebem”,  

c. Senioralne spotkania kulinarne 
d. Forum seniorów  
e. Kurs opiekunów osób starszych wraz z praktyką 
 

4. Pośrednia grupa docelowa projektu to seniorzy mieszkający na obszarze 
działania danego KKS, korzystający z opieki i pomocy seniorów działających 
w grupach wolontaryjnych oraz przeszkolonych opiekunów osób starszych.  

 

5. Ogólny nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawuje Zarząd Związku 
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz koordynator projektu. 

 

§ 4 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w terminie od dnia 1 lipca 

2020 r. do wyczerpania limitu miejsc na poszczególne formy wsparcia w 
projekcie. 
 

2. Rekrutacja będzie prowadzona dwuetapowo: 
 

 potwierdzenie udziału w realizacji projektu przez Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga prowadzące Kolpingowski Klub Seniora; 

 rekrutacja lokalna – wybór uczestników projektu przez Kolpingowske Kluby 
Seniora. 

 
3. Rekrutacja lokalna uczestników na poszczególne formy wsparcia będzie 

prowadzona poprzez lokalne Kolpingowskie Kluby Seniora przy 
Stowarzyszeniach Rodzina Kolpinga z następujących miejscowości: Bochnia, 
Brzesko, Chełmek, Dębno, Jarosław, Kraków- Nowy Bieżanów, Klub Celtycki, 
Lipnica Mała, Luborzyca, Oświęcim, Poręba- Żegoty, Maków Podhalański, 
Staniszcze Wielkie, Wadowice. 
 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie 
dokumentów rekrutacyjnych, które będą do pobrania na stronie internetowej: 
www.senior.kolping.pl oraz w siedzibie lokalnych Rodzin Kolpinga. 

 
5. Na etapie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

 

 w przypadku Stowarzyszenia RK: 
 

http://www.senior.kolping.pl/
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a. Potwierdzenie udziału w realizacji projektu; 
 

 

 w przypadku seniorów członków KKS/uczestników działań KKS  
a. formularz zgłoszeniowy wraz ankietą 
 

 w przypadku seniorów niezrzeszonych pragnących skorzystać z 
usług  społecznych przewidzianych w projekcie 

 
a. formularz zgłoszeniowy wraz ankietą  
 

 w przypadku kursu opiekuna osób starszych 
 

a. formularz zgłoszeniowy wraz ankietą 
 

 w przypadku Forum seniorów 
a. formularz zgłoszeniowy wraz ankietą 

 
6. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie spełnienie 

następujących warunków: 
 

 w przypadku Stowarzyszenia RK:  
 

a. chęć realizacji usług społecznych na rzecz seniorów 60+ przez seniorów 
zrzeszonych w KKS  i prowadzenia grupy wolontaryjnej na terenie 
działania KKS; 

 

 w przypadku seniorów członków KKS/uczestników działań KKS 
 

a. wiek  60+; 
b. chęć włączenia się w samopomocowe działania wolontaryjne seniorów na 

rzecz innych seniorów, działania integracyjne i wspólnotowe, 
 

 w przypadku seniorów niezrzeszonych pragnących skorzystać z 
usług  przewidzianych w projekcie 

a. wiek 60+; 
b. chęć wzięcia udziału w działaniach integracyjnych dla seniorów ze względu 

na  samotność i/lub niepełnosprawność i/lub/ trudną sytuację zdrowotną i/lub 
materialną. 
 

 w przypadku kursu opiekuna osób starszych 
 

a. wiek: zarówno osoby 60+ jak i poniżej 60 r. ż  
b. motywacja do udziału w kursie dla opiekunów oraz zobowiązanie do 

realizacji min 15 h usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych w środowiskach 
lokalnych;  
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c. dodatkowe kryteria-dobra kondycja psychofizyczna; 
 

 

 w przypadku Forum seniorów  
a) wiek 60+ lub poniżej  60 r. ż 
b) osoby poniżej 60 r. życia powinny być zmotywowane do rozwoju 

działań na rzecz seniorów na swoim na terenie lokalnym.  
 

7. Ankiety będą przeprowadzane indywidualnie przez opiekunów KKS  
 

8. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana 
telefonicznie/mailowo/osobiście zainteresowanym uczestnikom projektu. 
 

9. Po zakwalifikowaniu się do projektu każdy uczestnik projektu jest zobowiązany 
podpisać „Deklarację uczestnictwa w projekcie”.  

§ 5 
Zasady udziału w projekcie 

 
1. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: 

 
1) Przyjazna dłoń - rozwój usług asystenckich i opiekuńczych dla osób 

starszych o ograniczonej samodzielności 
 

W ramach działania przewiduje się 2 etapy kształcenia:  
 

a. Realizacja kursu opiekuna osoby starszej (2 kursy po 40h 
dydaktycznych, każdy dla 10 uczestników); 

b. Praktyka wolontaryjna w zakresie sprawowania opieki nad osobą starszą 
(20 uczestników po 15h praktyki); 

 
2) Senioralne spotkania kulinarne 

a. Senioralne spotkania kulinarne  (7 spotkań po 12 osób, po ok.około 3 h. 
b. Niedzielne obiady - rozwój trwałych usług społecznych (kontynuacja 

akcja „Niedzielne obiady seniorów” (280 obiadów z udziałem 140 
seniorów, w tym min 60% seniorów niezrzeszonych zakwalifikowanych 
do projektu); 

c. Promocja akcji “Niedzielne obiady”  
d. Prowadzenie strony 

 

3) Seminaria “Senior wolontariusz- dzielimy się chlebem, dzielimy się 

niebem” 
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a. Realizacja 7 seminariów-podwieczorków pt. „ Senior wolontariusz- 

dzielimy się chlebem, dzielimy się niebem”, 

b. Coaching w zakresie przygotowywania dobrej praktyki – inspiracji, 
4) Forum seniorów 

a. Po 3 osoby z każdej RK, w tym co najmniej 2 osoby 60+ 

 
2. Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia w 

wybranych zajęciach przy zachowaniu planowanej liczby osób w projekcie 
 

3. W ramach działań Realizator projektu zapewnia: 
 

 profesjonalną kadrę szkoleniowo-warsztatową; 

 odpowiednio wyposażone sale szkoleniowo-warsztatowe; 

 materiały szkoleniowe na zajęcia; 

 poczęstunek na wybranych formach wsparcia; 

 zwrot kosztów podróży na wydarzenia poza miejscem zamieszkania. 
 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 
 

 podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie po przejściu procesu 
rekrutacji; 

 punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

 podpisywania list obecności; 

 wypełnienia ankiet wiedzowych po wybranych formach wsparcia; 

 wypełnienia testu na koniec szkolenia opiekunów; 

 wypełnienia innych dokumentów związanych z monitoringiem i realizacją 
projektu. 

 
5. Uczestnicy projektu udzielają Realizatorowi projektu nieodwołalnego 

nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim 
wizerunkiem wykonanych podczas udzielania wsparcia bez konieczności  
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, obróbkę  i 
powielanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu zgodnym z działalnością 
prowadzoną przez Realizatora projektu. 

 
§ 6 

 
Zasady monitoringu uczestników 

 
Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do dopełniania niezbędnych 
formalności w trakcie realizacji projektu oraz wypełniania ankiet oceniających zajęcia 
prowadzone w ramach projektu oraz dokumentów wymienionych w §  4. 
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§ 7 
 
Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Związek Centralny 
Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą przy ul. Żułowskiej 51 w Krakowie. Dane osobowe 
będą przetwarzane dla potrzeb realizacji projektu „Dzielimy się chlebem, dzielimy sie 
niebem”. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, w szczególności w zakresie monitorowania i kontroli w ramach 
realizowanego projektu oraz ewaluacji przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona 
przez Uczestnika/Uczestniczke projektu zgoda oraz obowiązujące regulacje prawne  
Uczestnik/uczestniczka projektu posiada prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; 
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do 
projektu i skorzystania z oferowanych działań. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia 
w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:  
 
Dane kontaktowe administratora danych: 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków: 
info@kolping.pl 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
kolping@inspektor-danych.info 

§ 8 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga zarząd Związku 
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz koordynator projektu.  
 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

3. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do niniejszego 
regulaminu. 

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 
5. Przystąpienie do projektu i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie jest 

równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją. 

Zarząd  Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Koordynator projektu. 
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