
 

 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

SIEĆ AKTYWNYCH SENIORÓW Z GRÓJECKIEGO 

 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem projektu „Aktywne organizacje z grójeckiego” jest Stowarzyszenie 

W.A.R.K.A. – zwane dalej Organizatorem.  

Osobą do kontaktów jest Koordynatorka Projektu – Agata Sotek, 

asotek@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 968 412. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 

2. ODBIORCY 

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

zrzeszających seniorów, zwanych dalej Grupami, działających na terenie powiatu 

grójeckiego.  

 

3. CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest wsparcie ok. 12 grup społecznych i organizacji senioralnych z 

powiatu grójeckiego w sferach odpowiadających im potrzebom w zakresie 

tworzenia, funkcjonowania oraz formalizowania się oraz wzajemnego inspirowania się. 

Cel ten ma służyć budowaniu i rozwojowi III sektora w powiecie grójeckim. Będzie on 

realizowany poprzez wsparcie szkoleniowe, animacyjno-doradcze, naukę w działaniu 

i wymianę doświadczeń w którym weźmie udział w sumie ok. 60 przedstawicieli tych 

grup w tym ok. 20 liderów grup i organizacji senioralnych. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Wzmocnienie kompetencji grup senioralnych w zakresie zakładania i 

funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez szkolenie z podstaw prawnych i 

wsparcie animacyjno-doradcze Animatora Grup Senioralnych. 

2. Zwiększenie motywacji i wiedzy grup mieszkańców do zakładania senioralnych grup 

nieformalnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów poprzez 

wsparcie animacyjno-doradcze Animatora Grup Senioralnych 

3. Zwiększenie motywacji i wiedzy grup/organizacji senioralnych do planowania i 

realizacji oddolnych inicjatyw metoda projektu poprzez 2 szkolenia i wsparcie 

Animatora Grup Senioralnych 

4. Zwiększenie poczucia sprawczości i skuteczności grup i organizacji senioralnych 

poprzez sprawdzenie się w działaniu poprzez zaplanowanie i realizację małych tzw. 

Inicjatyw Senioralnych. 

5. Zwiększenie możliwości wykorzystania sieci współpracy pomiędzy grupami i 

organizacjami senioralnymi w celu pobudzenia do kreowania pomysłów, wymiany 

zasobów i współpracy poprzez integrację, wymianę wiedzy i doświadczenia liderów 

senioralnych w Sieci Aktywnych Seniorów. 
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4. DZIAŁANIA 

Kluczowe wsparcie skupione jest wokół poniższych działań prowadzonych od kwietnia 

do grudnia 2018: 

• 1 szkolenie, dotyczące podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych: od 

podstaw prawnych zakładania organizacji poprzez kwestie związane z obowiązkami 

wobec instytucji zewnętrznych, wewnętrznych struktur organizacyjnych, prowadzenia 

księgowości, podstaw związanych z realizacją zadań publicznych. 

• zaangażowanie Animatora Grup Senioralnych w lokalnych społecznościach do 

animowania nowych grup senioralnych, wspierania doradczego istniejących grup i 

organizacji, wydobywania ich potencjału, wspierania indywidualnego liderów oraz 

grup w bieżącej działalności i procesie realizacji Inicjatyw Senioralnych i rozwoju Sieci 

Aktywnych Seniorów. 

• 2 szkolenia dotyczące planowania i realizacji działań metodą projektu, gdzie 

odbiorcy będą mogli poznawać zasady tworzenia projektów, podstawy pisania 

wniosków o wsparcie, realizacji projektów z uwzględnieniem zarządzania zespołem, 

finansami, czasem i współpracą z otoczeniem. 

• Konkurs „Inicjatywy Senioralne” w którym grupy senioralne będą uczyły się tworzyć 

plan projektu na formularzu wniosku, a następnie go zrealizować dzięki otrzymanemu 

wsparciu doradczemu i rzeczowemu. Zakłada się wsparcie ok. 4 grup senioralnych w 

tym procesie. Da to im szansę na przećwiczenie w praktyce wiedzy ze szkoleń 

dotyczących planowania i realizacji projektu. Przyczyni się to do zwiększenia 

umiejętności i motywacji do działania dzięki poczuciu skuteczności ze zrealizowanego 

działania. 

• Budowanie współpracy poprzez Sieć Aktywnych Seniorów, którą stanowić będą 

liderzy grup senioralnych biorący udział we wsparciu w ramach projektu. Poprzez 

spotkanie liderów nastąpi wymiana pomysłów na wspólne działania, 

wymiana doświadczeń z tematów objętych szkoleniami, ze zrealizowanych Inicjatyw 

Senioralnych, dzięki Sieci grupy będą mogły się wspierać m.in. kwestiach dotyczących 

pomysłów na działania oraz zakładania i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. 

 

 

1. WARUNKI UDZIAŁU 

1. W projekcie może wziąć udział Grupa działająca na rzecz seniorów w powiecie 

grójeckim  

2. Udział w szkoleniach zainteresowani przedstawiciele grup zgłaszają poprzez 

Lidera Grupy Senioralnej poprzez kontakt telefoniczny, bezpośredni lub pisemny 

z Koordynatorem Projektu. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona tj. do 20 osób na szkolenie. W przypadku gdy 

zainteresowanie będzie większe dopuszcza się udział do 30 osób. O przyjęciu 

na szkolenie decyduje po pierwsze spełnienie warunków uczestnictwa, 

doświadczenie grupy (pierwszeństwo udziału mają grupy mniej doświadczone) 

a następnie kolejność zgłoszeń. Preferowane będzie, aby z grup mniej 

doświadczonych w szkoleniach uczestniczyło więcej osób (2-3), a z grup 

bardziej doświadczonych mniej (1-2 osoby). Możliwe jest udział większej liczby 



 

 
 

osób w uzasadnionych, zaakceptowanych przez koordynatora 

okolicznościach. Koordynator na bieżąco będzie czuwał nad optymalizacją 

grupy szkoleniowej tak aby wziąć pod uwagę powyższe kryteria.  

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach otrzymają potwierdzenie 

telefonicznie. 

5. Udział w Inicjatywie Senioralnej może zgłosić dowolna liczba grup. Jedna grupa 

może zgłosić dowolna liczbę wniosków na realizację Inicjatyw Senioralnych – 

przy czym liczba wybranych inicjatyw docelowo będzie wynosić 4 Inicjatywy 

(możliwe są zmiany po uzgodnieniu zmian do budżetu przedłożonych do 

akceptacji grantodawcy). Przy większej niż 4 liczbie wniosków stosowana 

będzie zasada, że jedna grupa może otrzymać wsparcie na nie więcej niż 1 

Inicjatywę.  

6. Do udziału w podsumowaniu projektu zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy 

szkoleń oraz liderzy grup realizujących Inicjatywy Senioralne.  

 

 

2. POZOSTAŁE WARUNKI 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w  projekcie Grupa zobowiązana jest ten fakt 

zgłosić do Koordynatora projektu co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na bieżąco przez 

Organizatora przy uwzględnieniu głosu doradczego uczestników projektu. 


