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Tytuł projektu: Aktywni dla Zwierząt 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

 

§ 1 - Informacje ogólne 

 

1. Projekt „Aktywni dla Zwierząt” jest realizowany przez Fundację Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom 
Ludzie Zwierzętom z siedzibą w Zelczynie 217, 32-051 Wielkie Drogi. 
 

2. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego z siedzibą  

w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków. 

 

3. Celami projektu są: 

            Cel główny projektu: 

 Wzrost aktywności i zaangażowania 120 seniorów do działań społecznych w tym pro 

zwierzęcych poprzez udział w warsztatach edukacyjno-terapeutycznych felinoterapii   

i warsztatach edukacyjnych w okresie do 30.11.2020 roku. 

Cele szczegółowe: 

 Wzrost wiedzy o działaniach społecznych, w tym pro zwierzęcych u 120 seniorów  

z województwa małopolskiego poprzez udział w warsztatach edukacyjnych w okresie do 

30.11.2020 roku. 

 Wzrost empatii i aktywności dla zwierząt u 120 seniorów z województwa małopolskiego 

poprzez udział w warsztatach edukacyjno-terapeutycznych felinoterapii w okresie do 

30.11.2020 roku. 

 Wzrost zaangażowania społecznego u 120 seniorów z województwa małopolskiego poprzez 

udział w spotkaniach integracyjnych w okresie do 30.11.2020 roku. 

 

 

4. W ramach projektu zostaną przeprowadzone: 
 

 Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne felinoterapia dla podopiecznych 4 placówek  
z województwa małopolskiego. Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne felinoterapia 
przeprowadzone zostaną w każdym z ośrodków, dla każdej z grup uczestników. Czas 
trwania zajęć dla 1 grupy – 1 godzina w tym 15 minutowa przerwa dla kota. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone w: 

- Lisiecki Klub Seniora w Liszkach  – 40 os. zostanie podzielona na 8 gr, dla każdej z grup 4h 

zajęć; 1 raz w miesiącu przez 4 m-ce, IX 2019-XII 2019, 1 uczestnik 4 h 
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- DPS Krakowska 55 w Krakowie - 40 os. zostanie podzielonych na 8 gr, dla każdej z grup 4h zajęć; 
1 raz w m-cu  przez 4 m-ce, warsztaty w 2 seriach po 4 gr; I seria 4 gr - I 2020 - IV 2020, 1 uczestnik 
4h, II seria 4 gr - V 2020 – VIII 2020, 1 uczestnik 4h, 

- DPS Kluzeka w Krakowie - 20 os. zostanie podzielonych na 4 gr, dla każdej z grup 4h zajęć, 1 raz 
w m-cu, przez 4 m-ce, II 2020 -V 2020, 1 uczestnik 4h, 

 - Klub Senior+ w Zabierzowie - 20 os. zostanie podzielonych na 4 gr, dla każdej z gr 4h zajęć,  
1 raz w m-cu; VIII 2020-XI 2020, 1 uczestnik 4h. 

 

 Warsztaty edukacyjne dla podopiecznych 4 placówek z województwa małopolskiego. 
Warsztaty edukacyjne przeprowadzone zostaną w każdym z ośrodków, dla każdej z grup 
uczestników. Czas trwania zajęć dla 1 grupy – 1 godzina. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone w: 

- Lisiecki Klub Seniora w Liszkach  – 40 os. zostanie podzielona na 8 gr, dla każdej z grup 8h 
zajęć; 2 razy w miesiącu przez 4 m-ce, IX 2019-XII 2019, 1 uczestnik 8 h 

- DPS Krakowska 55 w Krakowie - 40 os. zostanie podzielonych na 8 gr, dla każdej z grup 8h 
zajęć; 2 razy w m-cu  przez 4 m-ce, warsztaty w 2 seriach po 4 gr; I seria 4 gr - I 2020 - IV 2020, 
1 uczestnik 4h, II seria 4 gr - V 2020 – VIII 2020, 1 uczestnik 8h, 

- DPS Kluzeka w Krakowie - 20 os. zostanie podzielonych na 4 gr, dla każdej z grup 8h zajęć,  

2 razy w m-cu, przez 4 m-ce, II 2020 -V 2020, 1 uczestnik 8h, 

 - Klub Senior+ w Zabierzowie - 20 os. zostanie podzielonych na 4 gr, dla każdej z gr 8h zajęć, 

2 razy w m-cu przez 4 m-ce; VIII 2020-XI 2020, 1 uczestnik 8h. 

 Spotkanie integracyjne. Na zakończenie warsztatów edukacyjno-terapeutycznych oraz 
edukacyjnych odbędzie się w każdym ośrodku dla wszystkich grup z danego ośrodka 
spotkanie integracyjne, podczas którego uczestnicy projektu podzielą się wiedzą uzyskaną 
podczas warsztatów. Czas trwania 3h. 
 

 
5. Projekt jest realizowany w okresie od 15 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie 

województwa małopolskiego. 
 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
 

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych  
w Regulaminie projektu należy do kompetencji Koordynatora Projektu. 
 

8. Informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 736 875 045 

 

§ 2 - Słownik pojęć 

 

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie: 

Projekt - projekt pt. „Aktywni dla Zwierząt” 

Lider Projektu - Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom 

Koordynator - Koordynator Projektu 

Kandydatki/ci - Osoby zgłaszające chęć udziału w Projekcie 
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Uczestnik/czka projektu - Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

Biuro Projektu - Zelczyna 217, 32-051 Wielkie Drogi 

 

§ 3 - Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne: 

1. Rekrutacja Uczestników projektu będzie prowadzona w okresie od 15.08.2019r.  do 31.08.2019r. 
 

2. Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom zastrzega możliwość 
wcześniejszego wstrzymania rekrutacji w przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych  
w ramach rekrutacji (120 miejsc). 
 

3. Akcja informacji i rekrutacji do projektu prowadzona będzie poprzez informację w postaci 
plakatów i ulotek rozmieszczonych w Ośrodku, który zadeklarował chęć uczestniczenia                                       
w projekcie, informacje udzielane przez Opiekunów i Dyrekcję Ośrodka, udostępnienie 
dokumentów aplikacyjnych na stronie internetowej fundacji, informację                          
telefoniczną udzielaną przez Biuro Projektu. 

 

4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w: Biurze Projektu, Ośrodku biorącym udział                               
w projekcie, na stronie internetowej fundacji. Dokumenty rekrutacyjne obejmują: Formularz 
rekrutacyjny, Deklaracja udziału Kandydata/tki do projektu wraz                                                              
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

II. Warunki Uczestnictwa w Projekcie: 
Z projektu skorzystać mogą wyłącznie Osoby w wieku 60-85 lat,  uczęszczające lub zamieszkujące  
w jednym z ośrodków (Lisiecki Klub Seniora, Klub Senior+ w Zabierzowie, DPS Krakowska 55, DPS 
Kluzeka), które wyrażą zgodę na udział w Projekcie i przetwarzanie danych osobowych. 
 
III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Kwestionariusza Rekrutacyjnego                               
i Oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i pozostawienia ich                      
u Dyrekcji Ośrodka, do którego uczęszcza. 

 
2. Dokumenty rekrutacyjne wskazane w pkt 1 są weryfikowane wstępnie przez Koordynatora 

Projektu pod kątem spełniania kryteriów Uczestnika projektu. 
 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Koordynator projektu poinformuję Dyrekcję 
Ośrodka. 

 
5.  W  przypadku  negatywnej  weryfikacji  dokumentów Koordynator projektu poinformuję Dyrekcję    

 Ośrodka.  
 

6. Po spełnieniu wszystkich kryteriów rekrutacyjnych o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa                   
w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń, rozumiana jako data wpływu kompletnych      
i oryginalnych dokumentów wskazanych w pkt. 1. 

 
7. Na podstawie informacji zebranych w Kwestionariuszu Rekrutacyjnym przygotowana zostanie 

Lista Beneficjentów Ostatecznych. 
 

8. Lista Beneficjentów Ostatecznych zostanie zatwierdzona przez Komisję Rekrutacyjną                      
w składzie: Koordynator Projektu i Wiceprezes Fundacji. 

 
9. Głos rozstrzygający w przypadku kwestii spornych, dotyczących rekrutacji przysługuje 

Koordynatorowi Projektu. 
 



              

               Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

4 
 

 

§ 4 - Uprawnienia i obowiązki Uczestnika/czki projektu 

1. Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 
  

2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia – 
deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 

3. Odmowa wypełnienia i podpisania dokumentów wskazanych pkt 3 jest równoznaczna  
z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. 
 

4. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Koordynatora 
Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział                        
w projekcie. 
 

5. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu zakwalifikowany/a na zajęcia z uzasadnionych 
przyczyn nie może brać udziału w zajęciach, zobligowany jest niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Biuro Projektu. 
 

6. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do uczestnictwa w warsztatach oraz do 
potwierdzania swojej obecności na liście obecności.  
 

7. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w 80% zajęć.  
 

8. Nieobecność dłuższa niż na jednych zajęciach musi być zgłoszona Projektodawcy 
telefonicznie bądź osobiście z podaniem przyczyny. 
 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka zobowiązuje się niezwłocznie 
(tj. w terminie do 7 dni kalendarzowych) dostarczyć do Biura Projektu pisemną informację                    
o tym fakcie (osobiście, e-mailem, bądź za pośrednictwem poczty). 
 

 

§ 5 - Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
 

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, Strony 
będą starały się załatwić go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do 
jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Lidera Projektu. 
 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2019 r.  
 

4. Lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 
warunków bez uprzedzenia. 
 

5. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 
 

6. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 

Marta Niemiec-Fiutowska 

 

                                                                                                                   Koordynator Projektu 


