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I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Mławski
głos seniora”. Realizatorem projektu jest Fundacja Ananke, ul. Żwirki 21b, 06-500 Mława.

2. Projekt „Mławski głos seniora” jest sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2021r. do 30.11.2021r. 

II. Definicje 

Projekt – oznacza projekt pn. „Mławski głos seniora” 
Uczestnik projektu – osoba fizyczna, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie określone w 
części IV niniejszego Regulaminu, zamieszkała na terenie jednej spośród następujących gmin: 
Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Radzanów, Strzegowo, Wiśniewo. Realizator projektu – Fundacja 
Ananke.
Biuro projektu – znajduje się przy ul. Żwirki 21b, 06-500 Mława.  

III. Cele projektu „Mławski głos seniora”: 

Celem realizacji zadania publicznego jest kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w
społeczeństwie poprzez działania edukacyjne oraz stworzenie seniorom warunków do aktywności
publicznej oraz prezentowanie własnych opinii i spostrzeżeń na forum publicznym dzięki
przygotowaniu grupy 25 seniorów zamieszkujących gminy wiejskie powiatu mławskiego do
aktywnych działań lokalnych w terminie 01.06.2021-30.11.2021. Cel zostanie osiągnięty poprzez
realizację ścieżki wsparcia i aktywizacji w postaci przeprowadzenia szkoleń i warsztatów przygoto-
wujących seniorów do wystąpień publicznych, warsztatów emisji i higieny głosu, prowadzenia au-
dycji radiowych jak również prowadzenia diagnozy potrzeb lokalnych oraz organizacji audycji 
radiowych. W ramach projektu dzięki warsztatom z zakresu prowadzenia audycji radiowych oraz 
wdrożenia seniorów do pracy dziennikarskiej zdobędą oni umiejętności niezbędne do umiejętnego 
prezentowania ciekawych zagadnień na antenie radiowej, jak również nauczą się prezentować swo-
je unikatowe umiejętności i zainteresowania.

1. Miejsce realizacji zadania

Miejscem realizacji projektu będzie obszar pięciu gmin powiatu mławskiego: Stupsk, Wieczfnia
Kościelna, Radzanów, Strzegowo, Wiśniewo 
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IV. Warunki uczestnictwa w projekcie: 

Uczestnikami projektu mogą być: 

1. Osoby w wieku powyżej 60 roku życia. 

2. Osoby zamieszkujące teren wymienionych poniżej gmin: 

a) Stupsk,
b) Wieczfnia Kościelna,
c) Radzanów, 
d) Strzegowo,
e) Wiśniewo

V. Rekrutacja 

1. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się poprzez złożenie wypełnionego for-
mularza rekrutacyjnego w biurze projektu znajdującym się przy ul. Żwirki 21b, 06-500 Mława, w 
siedzibie fundacji, elektronicznie za pośrednictwem poczty anake@radio7.pl  lub w urzędach gmin 
partnerów (Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Radzanów, Strzegowo, Wiśniewo) oraz pocztą tradycyjną.
Terminy przyjmowania zgłoszeń do projektu: 09.07.2021r. (decyduje data stempla)

Kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w przypadku 
stwierdzenia uchybień formalnych i jest zobowiązany do każdorazowego uzupełnienia braków w 
dokumentacji. 
Biuro projektu dokona weryfikacji zgłoszenia w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania. 

2. Wybór uczestników projektu 

Zgodnie z założeniami do projektu bezpośrednio w działania zaangażowanych będzie co najmniej 
25 osób, po 5 osób z terenów 5 gmin, które uczestniczyć będą w warsztatach organizowanych w ra-
mach projektu. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników projektu czas na-
boru zostanie wydłużony. 
W przypadku większej liczby zgłoszeń decydować będzie data założenia/wpływu formularza. 
Po zakończeniu rekrutacji przygotowana zostanie lista uczestników oraz listy rezerwowe w przy-
padku rezygnacji któregoś z uczestników. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o 
tym fakcie poinformowane telefonicznie i/lub osobiście przez koordynatora. 
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VI. Prawa i obowiązki uczestników projektu 

Uczestnicy projektu mają prawo do: 
1. Otrzymania wyczerpującej informacji dotyczącej projektu pt. ,,Mławski głos seniora” i dostęp-
nych w jego ramach form wsparcia. 

2. Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w projekcie. 

3. Zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty. 

4. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. 

Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 
1. Zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

2. Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach dotyczących proce-
sów rekrutacji. 

3. Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, o które zostanie poproszony przez Realizatora
projektu. 

4. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji 
projektu. 

5. Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

6. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na liście. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie do poinformowania Realizatora projektu w 
formie pisemnej wskazując przyczynę. 

8. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie.

9. Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, realizowanych w ramach projektu. 

10. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do poinformowania te-
lefonicznie lub osobiście Realizatora projektu o planowanej nieobecności. 

11. Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w 
przypadku choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w przypadku różnych zdarzeń losowych. 

Zasady rezygnacji z projektu: 

1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, po złożeniu w biurze projektu pi-
semnego oświadczenia ze wskazaniem przyczyny. 
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2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy osób zakwalifikowanych do 
projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r. i obowiązuje do czasu zakończenia 
projektu, to jest do 30.11.2020r. 

2. Regulamin projektu będzie dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Realizatora 
projektu oraz w placówkach Partnerów.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożnością
uczestnictwa w projekcie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Realizator projektu. 

5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r. 

Zatwierdziła: 
Barbara Ploch
Realizator projektu
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu: Mławski głos seniora 

Dane uczestnika

Imię i nazwisko

PESEL

Gmina

□ Stupsk
□ Wieczfnia Kościelna
□ Radzanów
□ Strzegowo
□ Wiśniewo

Telefon stacjonarny lub
komo� rkowy

 

Adres poczty elektronicznej (e-
mail)

 

Adres do korespondencji
 

Wiek
(proszę zakres� lic� włas�ciwy

wiek)

⧠ 60-65 lat                               ⧠ 75-80 lat ⧠ 65-70 lat                               ⧠ 85-więcej⧠ 70-75 lat
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ananke z siedzibą w
Mławie, ul. Żwirki 21b dla celów związanych z realizacją projektu „Mławski głos seniora”. Dane te są
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.).

…………………………………………………..
podpis                                       
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