REGULAMIN PROJEKTU
„Uśmiech leczy” realizowanego przez Fundację „Dr Clown” w ramach Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

I.INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

3.

4.
5.

Projekt „Uśmiech leczy” jest realizowany przez Fundację „Dr Clown” w ramach
Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020- edycja 2016. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w projekcie, procedurę rekrutacji,
organizacji zaplanowanych działań oraz praw i obowiązków uczestników i Organizatora
projektu.
Przedmiotem projektu jest zwiększenie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej 390
osób, w tym 200 seniorów poprzez organizację dla 30 osób, w tym 20 powyżej 60 roku
życia szkoleń, warsztatów pisania wesołych wierszy/opowiadań, wolontariatu metodą
terapii śmiechem w 3 szpitalach dziecięcych i 3 placówkach specjalnych na terenie
Krakowa oraz organizację wizyty studyjno-kulturalnej do Warszawy
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie
Miasta Kraków.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.

Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowanych 30 osób zamieszkujących
na terenie Miasta Kraków, w tym:
● 20 seniorów, którzy w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego mają ukończone

60 lat,
● 10 osób w wieku między 19-59 lat.
2.
3.
4.
5.

Kryterium wieku weryfikowane zostanie przed przystąpieniem do projektu,
na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu zgłoszeniowym.
Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w okresie: 1.08.2016-31.08.2018r.
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Przebiegać będzie dwuetapowo – I etap
– weryfikacja informacji zawartych w formularzu, II etap – rozmowy rekrutacyjne.
I – etap – weryfikacja informacji zawartych w formularzu nastąpi zgodnie z kryterium:
● wieku,
● miejsca zamieszkania,
● dostarczenie formularza zgłoszeniowego w terminie.

6.

Zgłoszenie do udziału w projekcie polega na dostarczeniu do Organizatora projektu
formularza zgłoszeniowego. Formularz można dostarczyć:

● osobiście do Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

ul.Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków,
● drogą mailową na adres: rodacka@wolontariat.org.pl
● pocztą tradycyjną na adres: Fundacja „Dr Clown” ul.Legionów 5a/10, 33-100 Tarnów,
● online: www.bit.ly/usmiechleczy-formularz.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.08.2016r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie,
nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może być sytuacja otrzymania liczby zgłoszeń
mniejszej niż liczba dostępnych miejsc w projekcie-nabór może zostać przedłużony).
Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
do udziału w projekcie.
II – etap – rozmowy rekrutacyjne oceniające:
● motywację do udziału w projekcie,
● chęć podjęcia działań woluntarystycznych na rzecz Fundacji,
● dyspozycyjność kandydata,
● adekwatność oczekiwań względem oferowanych działań.
Rozmowy prowadzone będą w okresie: 24-26.08.2016r. przez Annę Rodacką – eksperta
ds. wolontariatu.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie w Stowarzyszeniu
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul.Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
oraz w Fundacji „Dr Clown” ul.Legionów 5a/10, 33-100 Tarnów.
Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacji zostaną poinformowane drogą
mailową lub telefoniczną o jego wynikach.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie
o terminach pierwszych zajęć w dniach 29.07-2.08.2016r.
W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie utworzona zostanie lista
rezerwowa.

IV. ORGANIZACJA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
1. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

A: Szkolenia „Uśmiechnięty wolontariat z dr Clownem”
 Zajęcia odbędą się w Krakowie w okresie 1.09.2016-9.10.2016r. wezmą udział w
zajęciach w dwóch grupach po 15 osób, w tym 10 seniorów
i 5 osób w wieku 19-59 lat.
 Każda grupa będzie uczestniczyć w pięciu dniach szkoleniowych, średnio raz -na
tydzień, każdorazowo trwających 4 h dydaktyczne, z zakresu: I szkolenie „ABC
wolontariatu” (1 dzień), II szkolenie z zakresu obsługi komputera (1 dzień), III
szkolenie z terapii śmiechem i pedagogiki cyrku (3 dni).
 Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.
 Uczestnicy projektu będą mieć zapewniony poczęstunek podczas zajęć.
B: Warsztaty „Uśmiech leczy”
● Warsztaty odbędą się w Krakowie w okresie: 12.09.2016-9.10.2016r.

● Warsztaty to dwugodzinne spotkania z moderatorem, których celem jest wzrost

świadomości w zakresie zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych
zachodzących z wiekiem oraz roli śmiechu i pozytywnego nastawienia na różnych
etapach życia.
● Warsztaty realizowane będą w mniejszych grupach – 5 osobowych, łącznie 6 grup.
● Każda grupa weźmie udział w 3 warsztatach.
● Podczas warsztatów wypracowane zostaną opowiadania i wierszyki adresowane do
dzieci lub seniorów dotyczące jednego z aspektu roli śmiechu w różnych etapach
życia. Wierszyki/opowiadania Organizator projektu wyda w formie dwóch książeczek,
które zostaną rozdane małym pacjentom podczas wizyt w szpitalach lub osobom
w wieku powyżej 60 lat w placówkach specjalnych.
C: Wizyty międzypokoleniowe grupy wolontariuszy „doktorów clownów”
● Wizyty międzypokoleniowe to odwiedziny i możliwość praktycznego wykorzystania
nabytych umiejętności podczas spotkań z chorymi dziećmi i osobami powyżej 60 roku
życia.
● Wizyty będą realizowane na terenie oddziałów dziecięcych trzech szpitali
i specjalnych ośrodków dla seniorów w okresie: 2.11.2016-4.12.2016r.
● Wizyty będą realizowane w sześciu grupach liczących 5 osób pod okiem
doświadczonego opiekuna wolontariuszy posiadającego wiedzę z zakresu terapii
śmiechem i pedagogiki cyrku, pracy z pacjentem i personelem medycznym.
● Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 5 wizytach (średnio raz na tydzień),
trwających każdorazowo 2 godziny zegarowe, w tym jednej wizycie inauguracyjnej.
D: Wizyta studyjno-kulturalna do Warszawy
● Termin wizyty: I połowa grudnia 2016 r.
● Czas trwania: 3 dni.
● Podczas wizyty uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z wolontariuszami oddziału
w Warszawie Fundacji „Dr Clown”, pracującymi w szpitalach dziecięcych lub
ośrodkach dla seniorów, wyjściu kulturalnym do teatru/muzeum lub innej instytucji
kultury, zwiedzaniu stolicy.
E: Spotkanie podsumowujące projekt
● spotkanie na zakończenie projektu, podczas którego wszyscy uczestnicy projektu
otrzymają certyfikaty udziału w projekcie oraz podzielą się swoimi doświadczeniami
związanymi z wolontariatem.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału we wszystkich zaplanowanych

formach wsparcia.
W uzasadnionych przypadkach, zaistniałych niezależnie od uczestnika, dopuszcza się
opuszczenie trzech zajęć, w tym maksymalnie po jednym w każdym rodzaju wsparcia:
1. Szkolenie, 2. Warsztaty, 3. Wizyty w placówkach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz
programie szkoleń i warsztatów. Uczestnicy projektu będą o powyższych zmianach
informowani i każdorazowo zostanie im przekazana ta informacja telefonicznie

lub mailowo.
4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą telefoniczną

lub elektroniczną (e -mail).

V. UCZESTNICTWO WE WSPARCIU W RAMACH PROJEKTU
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
a. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b. udziału w działaniach w ramach Projektu,
c. potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności ,
d. potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru materiałów dydaktycznych
oraz poczęstunku,
2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w związku ze zdarzeniami
niezależnymi od uczestnika projektu, których nie dało się przewidzieć w chwili składania
dokumentów rejestracyjnych, wynikającymi z: działania siły wyższej, ważnych przyczyn
osobistych (losowych), przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze
korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie.
3. Rezygnacja następuje poprzez złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia na
formularzu dostarczonym przez koordynatora Projektu.
4. Po rezygnacji uczestnika/uczestniczki w projekcie jej/jego miejsce zajmie pierwsza osoba
z listy rezerwowej, która potwierdzi chęć udziału w projekcie.

VI. DANE OSOBOWE ORAZ MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie

swoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,
ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, organizacji działań,
monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach koordynacji projektu, a także
w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez Fundację „Dr Clown” z obowiązków
wobec Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powyższa zgoda obejmuje
również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony
cel przetwarzania.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału
w projekcie.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów
monitoringowych i ewaluacyjnych (w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego
rezultatów w trakcie projektu) dostarczanych przez Organizatora, jak i inne podmioty
upoważnione w tym zakresie, o ile badania dotyczą realizacji i udziału w projekcie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu

w Krakowie ul.Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków, na stronie internetowej:
www.drclown.pl
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem, należy do Organizatora projektu.
Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy

