
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 

"SENIORZY GÓRĄ! – EDUKACJA DLA ZDROWIA, CIAŁA I DUCHA”  
PROJEKT WSÓLFINANSOWANY Z FUNDACJI PZU 

 

1. Projekt "Seniorzy górą! – edukacja dla zdrowia ciała i ducha" jest realizowany  
od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział 
Regionalny we Wrocławiu w ramach dotacji otrzymanej od Fundacji PZU. 

2. Celem głównym projektu jest wszechstronna aktywizacja 60 osób w wieku 60+ czyli 
promocja jak najdłuższej ich produktywności społecznej. Idea organizacji warsztatów 
wynika z konieczności podjęcia działań na rzecz profilaktyki zdrowia oraz społecznej 
wśród osób starszych. Zaplanowane działania edukacyjne przyczynią się do 
zaspokojenia potrzeb Seniorów, takich jak: potrzeba samokształcenia, poszerzania 
wiedzy, zdobywania nowych umiejętności. 

3. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na obszarach 
dwóch miast – Wrocławia i Kłodzka. Grupa beneficjentów projektu obejmie 60 osób.  
W projekcie planujemy realizację 2 edycji warsztatów, w każdej edycji dwie grupy  
15-osobowe, w tym zajęcia w ramach 2 grup zrealizowane zostaną we Wrocławiu,  
a 2 w Kłodzku. 

4. W ramach projektu przewidziane są następujące warsztaty: 

MODUŁ I - DLA ZDROWIA. (56 GODZ. EDU.), W TYM:  
- „Seminarium z zakresu gerontologii – psychologiczne, zdrowotne i społeczne aspekty 
starzenia się” (6 godz. edu.), „Edukacja dla serca – profilaktyka chorób układu 
sercowo-naczyniowego” – (6 godz. edu.) „Nie daj się zaskoczyć jaskrze” (2 godz. edu.), 
„Dieta dla Seniora oraz wsparcie dietetyczne z wykorzystaniem metod coachingowych” 
(12 godz. edu.), „W zdrowym ciele zdrowy duch – mój plan zdrowego trybu życia”.  
O wpływie naszej kondycji psychicznej na zdrowie i o technikach relaksacji (12 godz. 
edu.), „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (12 godz. edu.),„Skuteczna fizjoterapia”  
(6 godzin edu.) 

MODUŁ II - DLA CIAŁA (48 GODZ. EDU), W TYM: 
- „Gimnastyka dla zdrowia kręgosłupa” – (24 godz. Edu.), „Przez taniec do zdrowia – 
choreoterapia” – (24 godz. edu.). 

MODUŁ III – DLA DUCHA (48 GODZ. EDU), W TYM: 
- „Psychologia pozytywna – czym jest i jak ją wykorzystać” (12 godz. edu.), 
„Automotywacja czyli co zrobić żeby się „chciało chcieć” (12 godz. zajęć edu.), “Wywiad 
motywujący – o tym jak motywować innych”(12 godz. zajęć edu.), „Fit umysł - 
ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację i kreatywność” (12 godz. edu.) 

4 GODZ. KONSULTACJE INDYWIDUALNYCH NA UCZESTNIKA Z WYBRANEJ 
TEMATYKI 

 



 

 

5. Zajęcia w projekcie odbywały będą się w ramach dwóch edycji: 
- I edycja w terminie od 01.07.2017 r. do 31.10.2017 r. – 2 grupy 
- II edycja w terminie od 01.09.2017 r. do 22.12.2017 r. – 2 grupy 

6. Promocja projektu prowadzona będzie w sposób ciągły, aby dotrzeć do grupy 
docelowej wykorzystane zostaną różne kanały informacyjne. Uczestnicy projektu 
zostaną rekrutowani poprzez: 

 przygotowanie plakatów i ulotek, które przekazane zostaną do miejsc,  
w których najczęściej można spotkać seniorów  

 promocję w Internecie (serwisy społecznościowe, bezpłatne portale 
ogłoszeniowe, e-mailingi) 

 organizację 2 spotkań informacyjnych (1 spotkanie przed rozpoczęciem każdej 
edycji, na etapie rekrutacji), mających na celu dostarczenie osobom starszym 
rzetelnej informacji o planowanym zadaniu, jego celach, przebiegu  
oraz planowanych efektach 

 nawiązanie współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora.  

7. W trakcie rekrutacji będą stosowanie następujące kryteria: 

 wiek osoby chcącej wziąć udział w projekcie, 
 miejscowość, w której mieszka osoba chcąca wziąć udział w projekcie, 
 pisemne zadeklarowanie wzięcia udziału w projekcie (warsztatach, 

konsultacjach indywidualnych, spotkaniach) 

8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do przedłożenia 
koordynatorowi projektu następujących dokumentów: 

 formularz zgłoszeniowy- dane uczestnika projektu; 
 oświadczenie uczestnika projektu 
 podpisany regulamin uczestnictwa. 

9. „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu zobowiązuje 
się do zorganizowania wszelkich działań wymienionych w punkcie 4 niniejszego 
Regulaminu, a Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich 
działaniach skierowanych do niego. 

10. „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu zapewnia 
uczestnikowi projektu: 

 możliwość uczestnictwa w 156 godz. edukacyjnych warsztatów, 
 możliwość odbycia 4 godz. konsultacji indywidualnych, 
 możliwość uczestnictwa w spotkaniu „A teraz my! – rola edukacji zdrowotnej  

w aktywnym starzeniu się” 

11. Wszelkie działania w projekcie są współfinansowane ze środków Fundacji PZU  
i są dla uczestników bezpłatne pod warunkiem stosowania się przez nich do zapisów 
niniejszego Regulaminu. 



 

 

12. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w 80% zaplanowanych w projekcie 
działań. Dopuszcza się możliwość nieobecności na 20% zajęć oraz 20% na 
konsultacjach indywidualnych, w tym nie więcej niż 10% nieusprawiedliwionych. 
Wyjątek stanowią sytuacje losowe (np. choroba Uczestnika Projektu) powodujące 
opuszczenie więcej niż 20% zajęć, co będzie rozpatrywane indywidualnie.  

13. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie jedynie w sytuacji zaistnienia 
poważnych przeszkód życiowych i zdrowotnych. 

14. „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu może podjąć 
decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w projekcie w sytuacji, gdy nie stosuje się 
on do zapisów niniejszego Regulaminu. 

 
Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść. 
 
 

 
 

  

Data, miejsce  Podpis uczestnika/czki 

 


