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REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ 
Z ZAKRESU USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
(Aktualizacja z dnia 23.08.2019 r.) 

 
w ramach projektu 

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

 
Oś priorytetowa:  RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 
Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 
 

§1 
Regulamin funkcjonowania Klubów Seniora określa zasady prowadzenia szkoleń z zakresu usług opiekuńczych  
w ramach realizacji projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie 
Sadowie” na terenie gminy Sadowie.  
 

§2 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają  
1) Regulamin -  regulamin prowadzenia szkoleń z zakresu usług opiekuńczych w ramach realizacji projektu 
„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” 
2)  Projektodawca / organizator – Gmina Sadowie 
3) Projekt - należy przez to rozumieć projekt pn. „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych 
społecznie w gminie Sadowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działanie RPSW.09.02.00; 
4) Uczestnicy szkoleń - uczestnicy projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie 
w gminie Sadowie”,  zakwalifikowani do tej formy wsparcia 
5) Opiekun faktyczny - osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem 
zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek 
rodziny. 
6) Kierownik/Kierowniczka Projektu – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą Projektem  
7) Miejsce prowadzenia szkoleń – Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu lub Szkoła Podstawowa w Sadowiu 
 

§3 
1. Szkolenia z zakresu usług opiekuńczych realizowane w ramach projektu odbywać się będą w okresie od 

października 2019 r. do grudnia 2019 r. 
2. Szkolenia będą odbywać się pod adresami: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu, Sadowie 90A, 27- 580 Sadowie, 

• Szkoła Podstawowa w Sadowiu, Sadowie 94,  27- 580 Sadowie 
 

§4 

Celem przeprowadzenia szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych i członków osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym jest przekazanie im wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, tak by jak najlepiej mogły pełnić funkcję opiekunów faktycznych. 
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§5 
Uczestnikami usług opiekuńczych mogą być uczestnicy projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i 
wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”,  zakwalifikowani do tej formy wsparcia, spełniający łącznie 
następujące warunki: 

• osoba zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar gminy Sadowie w województwie 
świętokrzyskim; 

• jest osobą z otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z 
powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);  

 
§6 

1. W ramach formy wsparcia planuje się czterdziestogodzinne szkolenie w podziale na dwie grupy szkoleniowe dla 
każdego z 33 opiekunów osób niesamodzielnych i członków rodzin osób starszych w zakresie profesjonalnego 
pełnienia funkcji opiekuna faktycznego. 
2. Nadzór nad szkoleniami sprawuje Kierownik Projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych 
społecznie w gminie Sadowie”. 
3. Uczestnictwo w szkoleniach jest dobrowolne . 
4. Zakwalifikowanym do formy wsparcia uczestnikom projektu zostaną wyznaczone terminy szkoleń w podziale na 
2 grupy szkoleniowe. Organizator zastrzega sobie możliwość kształtowania harmonogramu, kierując się 
dostępnością osoby prowadzącej oraz sal szkoleniowych. 
 

§7 
1. Uczestnicy Klubów mają prawo do:  

• uczestnictwa w zajęciach,  

• otrzymania materiałów szkoleniowych,   

• skorzystania z przerwy kawowej w trakcie szkolenia 
2. Do obowiązków uczestników Klubu należy:  

• przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

• zgłaszania planowanych nieobecności do kierownika projektu 

• zotwierdzanie obecności przez codzienne podpisywanie list obecności 

• aktywnego udziału w szkoleniach  
3. Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą:  

• rezygnacji z uczestnictw  

• śmierci uczestnika,  

• nieusprawiedliwiona nieobecności na więcej niż 20% godzin 
 

§ 9 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2019 r.  
2. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia realizacji Projektu. 
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzanie dodatkowych 

postanowień. 
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
5. Uczestnicy/-czki Projektu są zobowiązani do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 
6. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą starały się 

rozstrzygnąć go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie 
Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Realizatora Projektu. 

 

 

 

 


