
	
Regulamin projektu 

Staromiejski Klub Aktywizacji i Integracji Mieszkańców 
„Kamienica Inicjatyw” 

 
1. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej 10 osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, mieszkańców obszaru LSR. 
 
2. Kryteria rekrutacyjne dla uczestników 
 
I) Kryteria formalne: 
a) osoba zagrożona wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. osoba niesamodzielna ze względu 
na wiek; wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, 
b) zamieszkanie na terenie LSR dla obszaru LGD Miasta Torunia, 
c) udział w 1 projekcie w ramach danego naboru. 
 
II) Kryteria punktowe: 
a) zamieszkanie na terenie obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji tj. Bydgoskie Przedmieście, 
Stare Miasto, Podgórz- 3 pkt. 
b) dodatkowa przesłania o niesamodzielności uczestnika, np. niesamodzielność z uwagi na (np. 
wiek /stan zdrowia/niepełnosprawność) - 3 pkt. 
W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby zamieszkujące obszar Gminnego 
Programu Rewitalizacji (dodatkowe 3 pkt. na etapie rekrutacji), w drugiej kolejności pozostali 
mieszkańcy obszaru LSR dla Miasta Torunia. 
 
3. Kryteria rekrutacyjne dla otoczenia uczestników 
W projekcie mogą brać udział osoby z najbliższego otoczenia uczestników. Za otoczenie osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których 
udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
 
I) Kryterium obligatoryjne: 
a) osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne 
osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny 
dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Dokument potwierdzający: oświadczenie 
 
b) zamieszkanie na obszarze LSR. Dokument potwierdzający - oświadczenie. 
Kryterium dodatkowe: własna motywacja do udziału w projekcie osoby. Dokument 
potwierdzający- list motywacyjny do udziału w projekcie. Należy mieć na uwadze, że 
kryterium dodatkowe jest weryfikowane wyłącznie w przypadku zgłoszenia większej 
liczby kandydatów. 
 
II) Kryteria punktowe: 
a) Osoba spokrewniona, wspólnie zamieszkująca i gospodarująca – 4 pkt. 
b) Osoba niespokrewniona, wspólnie zamieszkująca i gospodarująca – 3 pkt. 
c) Osoba spokrewniona, mieszkająca w oddzielnym gospodarstwie domowym – 2 pkt. 
d) Osoba niespokrewniona, z najbliższego środowiska, mieszkająca w 
oddzielnym gospodarstwie domowym – 1 pkt. 



	
 
4. Okres realizacji projektu trwa od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Możliwe jest 
wydłużenie okresu realizacji projektu, jeśli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta 
Torunia” wyrazi na to zgodę. 
 
5. Zakres merytoryczny projektu obejmuje realizację dla: 
a) 1 uczestnika: 20 spotkań edukacyjno-animacyjnych, 2 imprezy integracyjne, 4 spotkania 
grupowe – poradnictwo specjalistyczne oraz 4 godziny indywidualnego poradnictwa 
specjalistycznego w ramach „punktu konsultacyjnego”. Działania w projekcie będą prowadzone z 
intensywnością min. 3 spotkania/wydarzenia na miesiąc. Szczegółowy harmonogram spotkań 
zostanie przekazany na pierwszych zajęciach każdego miesiąca. 
b) 1 osoby z otoczenia uczestnika: 2 imprezy integracyjne, 4 spotkania grupowe – poradnictwo 
specjalistyczne oraz 4 godziny indywidualnego poradnictwa specjalistycznego w ramach „punktu 
konsultacyjnego”. 
 
6. Zajęcia odbywają się w Kamienicy Inicjatyw, przy ul. Kopernika 22 w Toruniu / wyjścia na 
wydarzenia kulturalne: Miasto Toruń (województwo kujawsko-pomorskie). 
 
7. Obowiązki uczestnika projektu: 
a) Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez uczestnika formularza 
zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz umowy, 
b) Osobiste uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach, 
c) Wypełnianie dokumentów projektowych oraz udział w ewaluacji projektu poprzez wypełnianie 
ankiet ewaluacyjnych i innych niezbędnych dokumentów celem rozliczenia projektu przez 
Realizatora, zgodnie z wymaganiami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta 
Torunia”, 
d) Przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z umowy oraz innych dokumentów 
związanych z projektem, 
e) Niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym 
danych adresowych. 
 
8. Obowiązki Realizatora: 
a) Zapewnienie wykwalifikowanych osób do przeprowadzenia zajęć, zgodnie z informacjami 
zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr 1/G/2018/12, 
b) Zapewnienie materiałów niezbędnych/przerw kawowych w trakcie realizacji zajęć, niezbędnych 
biletów wstępu, 
c) Realizowania założeń projektu zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu nr 
1/G/2018/12, 
d) Fundacja Archipelag Inicjatyw zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby wykonać 
umowę zgodnie z jej treścią i celem. 
 
9. Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału w projekcie: 
a) Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, 
b) W przypadku rezygnacji z projektu w trakcie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany podać 
przyczynę rezygnacji. 

	


