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REGULAMIN ZGŁOSZENIA  DO SZKOLENIA  

I  UCZESTNICTWA W PRO JEKCIE  
W ROLI  

Animatora Grup Senioralnych 
 

w ramach projektu 
„Integracja międzypokoleniowa seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej”  

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2013 

 
  

1. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Faktor oraz LGD Partnerstwo 

Ducha Gór. Projekt zakończy się 31.12.2013 r.  

2. Celem projektu jest m.in. wyłonienie 6 os. do 25 r. ż oraz po 50/60 r. ż, przeszkolenie ich do roli 

animatorów grup senioralnych oraz zatrudnienie i praca społeczna w ramach projektu. Osobą pełniącą 

funkcję Animatora może być osoba, która nie ukończyła 25 r. ż. / ukończyła 50 lub 60 r.ż. 

3. Rekrutacja odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.duchgor.org,  

www.faktor.org.pl  oraz rozmowy kwalifikacyjnej. UWAGA! BRAK DOŚWIADCZENIA I 

UMIEJĘTNOŚCI NIE WYKLUCZA Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZOSTANIE 

ANIMATOREM. W TAKIEJ SYTUACJI KLUCZOWA MOŻE SIĘ OKAZAĆ MOTYWACJA. 

SZCZEGÓLNIE MOŻE TO DOTYCZYĆ OSÓB DO 25 r.ż. 

4. Konieczne jest staranne wypełnienie formularza, wszystkich pól. 

5. Udział w szkoleniu dla animatorów jest bezpłatny. 

6. Zgłoszenia.   
Wyznaczono dwa terminy zgłoszeń: do 20.09.2013 r. (I termin) oraz do 30.09.2013 r. (II termin). W 

przypadku dostarczenia osobiście decyduje data oraz godzina (do 16.00); faksem, pocztą elektroniczną 

decyduje data nadania; pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia po terminie nie 

będą brane pod uwagę. 

Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć:  

 1) osobiście do biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w godzinach jego otwarcia czyli od 8:00 do 16:00. 

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretarita@duchgor.org; dorota.g@vp.pl  (SKAN Z 

PODPISEM) 

3) za pomocą poczty tradycyjnej ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz 

4) za pomocą faksu pod nr 75 644 21 65. 

7. W konkursie mogą brać udział osoby posiadające zameldowanie lub zamieszkujące na obszarze 

powiatu jeleniogórskiego ziemskiego. 

8. Wysłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie animatora oraz 

http://www.duchgor.org/
http://www.faktor.org.pl/
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zatrudnieniem. O zakwalifikowaniu/nie zakwalifikowaniu do szkolenia organizator poinformuje do dnia 

04.10.2013 r. po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych. 

9. Udział w szkoleniu na Animatora Grup Senioralnych odbędzie się w następującym czasie: 3 szkolenia po 

2 dni (16 godz.), łącznie 6 dni (48 godz.). Szkolenia odbędą się w październiku 2013 r. 

10. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy animator podpisze umowę uczestnictwa w szkoleniu oraz pracy 

społecznej i odpłatnej w ramach projektu, określającej jego ramy, treść i zakres (m.in. organizacja i 

przeprowadzenie 1 zajęć integracyjnych z seniorami i 1 warsztatów społecznie oraz organizacja i 

przeprowadzenie 4 zajęć integracyjnych z seniorami w ramach umowy cywilno-prawnej). 

11. Animator będzie mógł korzystać ze wsparcia oraz urządzeń biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w okresie 

trwania projektu i organizowania własnych działań. 

12. Dla potrzeb projektu konieczne jest wyrażenie zgody przez kandydatów na:  

- przetwarzanie przez realizatorów projektu „Integracja międzypokoleniowa seniorów w Kotlinie 

Jeleniogórskiej” danych osobowych niezbędnych do procesu wyboru na Animatora Grup Senioralnych, a 

następnie funkcjonowania;  

- na publikacje wizerunku w formacie nagrań video lub zdjęć do potrzeb niezbędnych do komunikacji 

marketingowej powołania i funkcjonowania Animatorów Grup Senioralnych w środkach masowego 

przekazu, na stronie  www i w innych materiałach informacyjnych dotyczących tego projektu.  

13. W przypadku rezygnacji ze szkolenia podczas jego trwania kandydat zwraca koszty jego organizacji, w 

przeliczeniu na 1 osobę. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia zgłoszeń w razie wystąpienia 

przyczyn od niego niezależnych. 

 

 


