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REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU „CYFROWY ŚWIAT SENIORA” 

REALIZOWANEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH. 

 

§ 1. Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają: 

1. Regulamin- dokument, w którym zawarte zostały zasady rekrutacji do projektu “Cyfrowy świat 

seniora” 

2.  Organizator- Stowarzyszenie ASTER 

3. Projekt- zadanie publiczne “Cyfrowy świat seniora” realizowane przez Stowarzyszenie ASTER w 

ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rzadowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. 

4. MRPiPS- przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

5. ASOS- Rzadowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. 

6. Formulraz rekrutacyjny- document wypełniany przez kandydata celem zgłoszenia checi uczestnictwa 

w projekcie. 

7. Siedziba organizatora- miejsce pracy zespołu koordynującego pracami projektu: ul. Sanatoryjna 2, 60-

480 Poznań, telefon: 501 623 316; email: info@stowarzyszenieaster.pl, strona www: 

www.stowarzyszenieaster.pl  

 

mailto:info@stowarzyszenieaster.pl
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8. Kandydat- osoba chcąca wziąć udział w projekcje. Zgłasza taka wolę poprzez wypełnienie formularza 

rekrutacyjnego. 

9. Uczestnik- kandydat, który został zakwalifikowany do projketu. 

10. Grupa uczestników projektu- wyłonione w wyniku oceny formularzy rekrutacyjnych grupy 

szkoleniowe: sześć grup po 10 osób. Łącznie 60 osób. 

11. Szkolenia i warsztaty- zajęcia komputerowe prowadzone w grupach. 

12. Strona internetowa- strona internetowa Stowarzyszenia ASTER- www.stowarzyszenieaster.pl  

13. Komisja Rekrutacyjna- zespół osób dokonujących oceny wpływających formularzy rekrutacyjnych 

oraz wyłaniających uczestników projektu. 

 

 

§ 2. Postanowienie ogólne. 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki rekrutacji do projektu „Cyfrowy świat seniora” 

realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014 – 2020 przez Stowarzyszenie ASTER. 

2. Regulamin oraz formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w 

jego siedzibie. 
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§ 3. Informacje o projekcie. 

 

1. Projekt realizowany jest w terminie 01.06.2020-31.12.2020 roku 

2. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się 

poprzez aktywność społeczną oraz aktywność w cyfrowym świecie i zwiększenie kompetencji 

cyfrowych. 

3. W ramach projketu przewidywane są 13- godzinne szkolenia dla sześciu dziesięciosobowych grup dla 

osób powyżej 60 roku życia, w tym dla  niepełnosprawnych. 

 

§ 4. Grupa docelowa. 

1. Zgłoszenia do projektu mogą kierować osoby powyżej 60 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne. 

2. Liczba uczestników projektu to 60 osób. 

3. Odbiorcami zadania są mieszkańcy Polski, zwłaszcza Poznania i okolicznych gmin. 

 

§ 5. Rekrutacja. 

 

1. Celem rekrutacji jest wyłonienie 60 uczestników do projektu. Liczy się kolejność  zgłoszonych 

formularzy rekrutacyjnych.  

2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasady zawarte w regulaminie za pomocą wypełnionego 

formularza rekrutacyjnego. 
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3. Etapy rekrutacji: 

a) Ogłoszenie rekrutacji na łamach gazet osiedlowych, w Internecie, poprzez ulotki i plakaty 

informujące, przekazanie informacji do Klubów Seniora. 

b) Publikacja regulaminu oraz formularza rekrutacji. Dokumenty opublikowane na stronie 

stowarzyszenia i dostępne w siedzibie stowarzyszenia. 

c) Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i złożenie go organizatorowi: osobiście, elektronicznie, 

listownie, podczas spotkania rekrutacyjnego. 

d) Ocena złożonych zgłoszeń do projektu. Weryfikacja danych i kryteriów wymaganych w projekcie. 

e) Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do projektu uczestników. 

f) W przypadku większej liczby chętnych stworzona zostanie lista rezerwowa. 

4. Termin rekrutacji od 01.06.2020 do wyczerpania limitu miejsc, nie dłużej niż do rozpoczęcia zajęć 

ostatniej grupy szkoleniowej. 

5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje kandydatowi odwołanie.   

6. Z wyłonionymi uczestnikami organizator kontaktuje się telefonicznie. 

§6. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu, a nie uregulowane niniejszym regulaminem, są 

rozstrzygane przez organizatora.   

2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani kandydaci do projektu oraz pracownicy stowarzyszenia. 

3. Zmiany w Regulaminie projektu mogą być dokonywane przez organizatora. O zmianach zostaną 

niezwłocznie poinformowani zainteresowani. 

4. Załączniki:  

a) Formularz rekrutacyjny. 


