REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„KSZTAŁCENIE USTAWICZNE SENIORÓW”

§1
Informacje ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji uczestników do projektu
„Kształcenie ustawiczne seniorów“
2. Projekt „Kształcenie ustawiczne seniorów” współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
3. Realizatorem projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.
4. Biuro Projektu mieści się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
przy ul. Armii Krajowej 21, pokój 5, 48-300 Nysa, budynek F.
5. Okres realizacji projektu: od 01.02.2019 r. do 31.01.2022r.
§2
Cel i zakres wsparcia
1. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród seniorów
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez opracowanie
programów kształcenia oraz realizację działań dydaktycznych. Różnorodność
zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, warsztatów, czy zajęć integracyjnych
pozwoli uczestnikom projektu skupionym w wielu społecznościach lokalnych
zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową, poszerzyć wiedzę ogólną
i specjalistyczną oraz rozwijać swoje zainteresowania.
2. Uczestnicy projektu zdobędą kompetencje zarówno społeczne, jak
i zawodowe, w tym interpersonalne, organizacyjne, poznawcze
i komunikacyjne oraz z zakresu przedsiębiorczości.
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3. W ramach projektu zaplanowano zajęcia edukacyjne w formie wykładów,
warsztatów oraz zajęć integracyjnych w następujących obszarach
tematycznych:
a) dietetyka,
b) komunikacja społeczna
c) pielęgniarstwo,
d) psychofizyczne kształtowanie człowieka,
e) ratownictwo medyczne
f) zarządzanie.
4. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PWSZ w Nysie i prowadzone będą
przez wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli akademickich zatrudnionych w
PWSZ w Nysie w odpowiednio wyposażonych salach.
5. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci seniorzy (105 osób), w tym
słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z:
a) Głuchołaz,
b) Kędzierzyna-Koźla,
c) Niemodlina,
d) Nowej Rudy,
e) Nysy,
f) Prudnika,
g) Złotego Stoku.
§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację do projektu prowadzi Biuro Projektu, w skład którego wchodzą:
koordynator projektu i asystent koordynatora projektu, we wskazanych
społecznościach lokalnych.
2. Do udziału w projekcie uprawnieni są seniorzy, w szczególności słuchacze
uniwersytetów trzeciego wieku z Głuchołaz, Kędzierzyna-Koźla, Niemodlina,
Nowej Rudy, Nysy, Prudnika i Złotego Stoku.
3. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 105 uczestników/czek
projektu (87 kobiet i 18 mężczyzn) po 15os. z każdej, ze wskazanych wyżej
społeczności.
4. Rekrutacja uczestników/czek do projektu rozpocznie się 1.02.2019r. i trwać
będzie dwa tygodnie.
5. O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje:
a) kolejność zgłoszeń
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b) zgłoszenie uczestnictwa przez złożenie w Biurze Projektu wypełnionego i
podpisanego:
- formularza zgłoszeniowego (załącznik 1),
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 2),
- oświadczenia na potrzeby monitoringu SL2014 (załącznik nr 3),
c) członkostwo w uniwersytecie trzeciego wieku
d) niepełnosprawność lub inna udokumentowana sytuacja niekorzystna
6. Zgłoszenia można dostarczać pocztą e-mail na adres sekfil@pwsz.nysa.pl,
osobiście do Biura Projektu: ul. Armii Krajowej 21, pokój 5, 48-300 Nysa.
Formularz i inne dokumenty dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej projektu: http://kus.pwsz.nysa.pl/
7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zostanie odrzucona w przypadku:
a) nie wyrażenia zgody na badania ankietowe,
b) nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na
wykorzystanie wizerunku w projekcie
c) nie spełnienia innych warunków wymienionych w Regulaminie
Rekrutacji.
8. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekracza limit określony w projekcie
tworzy się listę rezerwową.
9. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w
przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej
zakwalifikowane.
10. Wykluczenie uczestniczki/uczestnika z udziału w projekcie może nastąpić w
przypadku:
a) rezygnacji z udziału w projekcie,
b) absencji w trzech kolejnych odbytych zajęciach,
c) absencji przekraczającej 20% wszystkich odbytych zajęć w okresie trwania
projektu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do
Regulaminu, o których Uczestnicy Projektu będą niezwłocznie informowani
poprzez stronę internetową projektu oraz w Biurze Projektu.
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