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Regulamin projektu 

„Rękodzieło – uczymy się od siebie nawzajem” 

§ 1 

Definicje 

1. KKS – Kolpingowski Klub Seniora 

2.  Realizatorze projektu – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

3.  Uczestniku projektu – osoba fizyczna w wieku 60+, zamieszkała na terenie 

woj. małopolskiego, która z własnej inicjatywy zgłasza chęć uczestnictwa 

w projekcie i spełnia kryteria rekrutacyjne  

4. Rodzina Kolpinga – lokalne stowarzyszenie Rodzina 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. Teren realizacji projektu – teren 4 powiatów woj. małopolskiego: pow. 

bocheński, pow. brzeski, pow. krakowski i pow. grodzki, czyli teren 

funkcjonowania lokalnych Rodzin Kolpinga i KKS. 

7.  Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za koordynację projektu: 

nadzór nad całością zadań, planowanie i koordynacja działań, zarządzanie 

personelem, kontrola przepływów finansowych i budżetu, przygotowanie 

raportów finansowych i merytorycznych, rozwiązywanie problemów, 

ewaluacja. 

8.  Lokalny lider – osoba czuwająca nad Klubem, sprawująca opiekę 

merytoryczną nad uczestnikami projektu i prawidłowym przebiegiem lokalnych 

działań projektowych w Klubach.  

9.  Formy wsparcia w projekcie- działania w projekcie realizowane na rzecz 

osób starszych 60+ z ich uczestnictwem.  

§ 2 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Rękodzieło – uczymy się od siebie nawzajem” Projekt realizowany 

przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2016 r. do 30.11.2016 r. zgodnie 

z umową nr 11/PS.II/2016. 

3. Realizatorem projektu jest Związek Centralny dzieła Kolpinga w Polsce. 

mailto:kolping@kolping.pl
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4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Regulamin określa: 

 postanowienia ogólne 

 zasady rekrutacji i udziału w projekcie, 

 zasady monitoringu uczestników projektu. 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie: 

„Rękodzieło – uczymy się od siebie nawzajem”. 

2. W ramach projektu wsparcie otrzyma co najmniej 90 osób w wieku 60+, 

mieszkańców woj. małopolskiego, działających lub zainteresowanych 

rozpoczęciem działalności w KKS, funkcjonujących przy Rodzinach Kolpinga 

w Bochni, Brzesku, Dębnie, Porąbce Uszewskiej, Krakowie, Luborzycy 

i Prusach. 

3. Działania projektowe będą się odbywały się w 2 obszarach terytorialnych 

skupiający po 4 KKS każdy: 

a. Grupa A (powiaty:  bocheński i brzeski): 

 KKS Dębno i KKS Porąbka Uszewska 

 KKS Bochnia 

 KKS Brzesko 

b. Grupa B (powiaty: m. Kraków i krakowski) 

 KKS Kraków – Prądnik Czerwony 

 KKS Kraków – Nowy Bieżanów 

 KKS Luborzyca i KKS Prusy 

4. Ogólny nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawuje koordynator 

projektu oraz Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. 

§ 4 

Zasady rekrutacji  

1. Rekrutacja osób do projektu będzie prowadzona lokalnie przez KKS 

wspierane przez lokalnych liderów. Osoby zainteresowane udziałem 

w projekcie zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.  
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2. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie spełnienie 

następujących kryteriów: 

a. wiek- 60+- kryterium obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu, 

b. zamieszkanie na terenie woj. małopolskiego, 

c. chęć włączenia się w samopomocowe działania wolontaryjne seniorów 

na rzecz innych seniorów, działania integracyjne i wspólnotowe 

3.  Na etapie rekrutacji należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy uczestnika 

projektu. 

4.  Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana telefonicznie/ mailowo/ 

osobiście zainteresowanym uczestnikom projektu. 

5.  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: 

a.  zajęcia lokalne „U mnie w klubie – uczę się”: 6 warsztatów po 10 godzin 

każdy, prowadzonych przez trenerów z różnych, wybranych technik 

rękodzielniczych (po 1 warsztacie (10 godz.) w każdym z klubów grupy A 

i grupy B), 

b.  zajęcia lokalne „Z wizytą w klubie – uczę innych”: wzajemne wizyty 

w klubach grupy A i grupy B (co najmniej 2 wolontariuszy każdego klubu 

odbędzie w sumie 4 spotkania w sąsiednich klubach, ucząc nowych 

technik rękodzielniczych), 

c. zajęcia centralne: zwiedzanie wybranego muzeum etnograficznego oraz 

udział w warsztatach muzealnych przez wybranych przedstawicieli 

klubów. 

2.  Każdy uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w obu formach zajęć 

lokalnych oraz może uczestniczyć w zajęciach centralnych. 

3.  W ramach działań Realizator projektu zapewnia: 

a. profesjonalną kadrę warsztatową, 

b. materiały warsztatowe na zajęcia, 

c. drobny poczęstunek w trakcie warsztatów, 

d. bezpłatny przejazd na zajęcia centralne,  
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e. zwrot kosztów podróży na wizyty w sąsiednich klubach dla wolontariuszy.  

4.  Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

 podpisaniu Deklaracji uczestnictwa w projekcie,  

 punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

 podpisywaniu list obecności, 

 wypełnieniu innych dokumentów związanych z monitoringiem i realizacją 

projektu. 

5.  Uczestnicy projektu udzielają Realizatorowi projektu nieodwołalnego 

i 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 

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. 

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 


