PRZYJACIELE OSÓB STARSZYCH
Projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
www.siecinicjatywsenioralnych.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU
„Przyjaciele Osób Starszych”
dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Postanowienia ogólne
1. Zadanie „Przyjaciele Osób Starszych”, zwane dalej Zadaniem, realizowane jest jako zadanie wspólne przez:
a.

Kuźnię Inicjatyw „Wiskitki.org” z siedzibą w Jesionce, przy ul. Długiej 46, 96-315 Wiskitki, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000324367, NIP 838-18155-29

b.

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, z siedzibą w Puszczy Mariańskiej (96-330), przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000092138, NIP 836-14-55-217

zwanych dalej Organizatorami.
2.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.06.2019 r. – 31.12.2019 r.

3.

Zadanie realizowane jest na obszarze następujących gmin: Jaktorów, Pniewy, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Teresin, Wiskitki.

4.

Partnerami zadania są Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin wskazanych w pkt. 3.
Przedmiot zadania

5. Celem głównym zadania jest funkcjonowanie w okresie czerwiec 2019 – grudzień 2019 aktywnego systemu wsparcia społecznego na rzecz aktywizacji i integracji osób w wieku 55+ w
gminach wiejskich Mazowsza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych w wieku 70+ obejmującego 98 osób starszych.
6. Zadanie obejmuje realizację 2 działań merytorycznych:
a.

Organizacja spotkań integracyjnych;

b.

Organizacja wolontariatu senioralnego.
Ogólne warunki uczestnictwa

7.

Uczestnikami zadania mogą być osoby w wieku co najmniej 55 lat, zamieszkujące w gminach
objętych zadaniem.

8.

Uczestnictwo w zadaniu jest dobrowolne i bezpłatne.

9.

Uczestnictwo w zadaniu obejmuje udział w działaniach określonych w pkt. 6.
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10. Organizatorzy dopuszczają możliwość zgłoszenia więcej niż jednej osoby z terenu jednej
gminy.
11. Organizatorzy zakładają udział w zadaniu minimum 10 osób – Przyjaciół Osób Starszych.
12. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w zadaniu przez większą liczbę wolontariuszy Organizatorzy mają prawo przyjąć do udziału w zadaniu liczbę organizacji określoną w pkt. 11 stosując zasadę kolejności zgłoszeń .
13. Rekrutacja do działania prowadzona jest w okresie 01.06.2019 r. – 30.06.2019 r.
14. Zgłoszenie udziału w zadaniu odbywa się poprzez spotkania informacyjne, indywidualne
spotkania z organizatorami oraz podpisanie deklaracji udziału w zadaniu. Deklaracja udziału
dostępna

będzie

na

stronach

internetowych

organizatorów:

www.inicjatywa.info.pl,

www.wiskitki.org oraz www.siecinicjatywsenioralnych.pl.
Organizacja spotkań integracyjnych
15. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego: Integracja i aktywizacja minimum 98
osób starszych w wieku 55+.
15. Działanie obejmuje: organizowanie 6 spotkań (po 1 w każdej gminie) przy współpracy z partnerami zadania (OPS-y i organizacje senioralne) i wolontariuszami w celu stworzenia przestrzeni do spotkania aktywnych i wycofanych życiowo seniorów oraz wzmocnienia procesów
reintegracji.
16. Organizacje senioralne/OPS-y uczestniczące w działaniu otrzymają środki do kwoty 2000 zł
na zapewnienie transportu na spotkania, poczęstunku, niezbędnych usług.
17. Tematyka spotkań będzie wynikać z zainteresowań uczestników zadania (np. edukacji
w różnych obszarach życia, potrzeby integracji, spotkań okolicznościowych).
Wolontariat senioralny
18. Działanie przyczynia się do realizacji celów szczegółowych: aktywizacja społeczna i wsparcie
minimum 12 osób samotnych w miejscu ich zamieszkania; rozwój wolontariatu osób starszych na rzecz swojego środowiska poprzez działalność 10 osobowej grupy wolontariuszy
seniorów – przyjaciół osób starszych.
19. Działanie obejmuje: stworzenie 10-osobowej grupy wolontariuszy seniorów – przyjaciół osób
starszych. Zadaniem grupy będzie działalność na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych
wycofanych życiowo i samotnych poprzez spotkania, pomoc w sprawach życia codziennego,
uzupełnieniu pracy opiekuna z OPS-u (np. rozmowy, czytanie książek lub czasopism, dostarczanie książek z biblioteki do domów). W przypadku osób wycofanych życiowo zadaniem wolontariuszy będzie nawiązanie relacji ośmielanie osób starszych do wyjścia z domu i udziału
w spotkaniach integracyjnych, korzystania z oferty domów kultury lub innych placówek.
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20. Wolontariusze zostaną zrekrutowani przy udziale OPS-ów (ew. organizacji senioralnych) w
poszczególnych gminach na terenie realizacji zadania. Rekrutacja będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie zostaną zebrane deklaracje uczestnictwa od osób chętnych do
udziału w zadaniu, w kolejnym etapie odbędą się rozmowy w celu wyłonienia ostatecznej
grupy wolontariuszy – Przyjaciół Osób Starszych.
21. Wolontariusze otrzymają następujące wsparcie od Organizatorów:
a.

Stałą opiekę moderatora ds. wolontariatu.

b.

Wsparcie szkoleniowe i motywacyjne.

c.

Udział w comiesięcznych spotkaniach integracyjno-informacyjnych i dwóch wyjazdach
integracyjno-edukacyjnych (szkolenia w zakresie podstaw funkcjonowania wolontariatu i
jego ram prawnych, bezpieczeństwa pracy wolontariusza oraz zasad dobrej komunikacji
i pracy z osobami wycofanymi),

d.

Pakiet materiałów promocyjnych.

e.

Zwrot kosztów dojazdu.

22. Wolontariusze zobowiązani są do:
a.

Podpisania porozumienia o wolontariacie.

b.

Wypełnienia karty czasu działania wolontarystycznego.

c.

Przeznaczenia na działalność wolontarystyczną określoną w pkt. 18 minimum 1 godziną
w tygodniu.

d.

Udziału w comiesięcznych spotkaniach integracyjno-informacyjnych i wyjazdach integracyjno-edukacyjnych.

e.

Informowania na bieżąco o prowadzonych działaniach, w szczególności sytuacjach trudnych i wymagających interwencji organizatorów.

f.

Prowadzenia działań wolontarystycznych z poszanowaniem przepisów prawa, zasad
współżycia społecznego i kultury osobistej.
Postanowienia końcowe

27. W przypadku chęci rezygnacji z udziału w zadaniu wolontariusz przedstawi swoją rezygnację
Organizatorom w formie pisemnej.
28. W przypadku nie stosowania się wolontariuszy do zadań określonych w niniejszym regulaminie, Organizatorzy mają prawo wykluczyć wolontariusza z dalszego udziału w projekcie.
29. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 r.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję ostateczną podejmują Organizatorzy.
31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.

