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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Senior w Sieci” 

 

obowiązujący w mikroprojekcie „Senior w Sieci” – w ramach projektu „Gmina na czasie” 

realizowanym w ramach w ramach realizacji projektu Senior w Sieci  – w ramach projektu 

„Gmina na czasie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2. 

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zgodnie z umową z dnia 

11.02.2020 r. 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin rekrutacji określa warunki rekrutacji Kandydata/Kandydatki do projektu „Senior 

w Sieci”. 

2. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu  Gmina na czasie” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 

„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2. „Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych”.  

3. Projekt „Senior w Sieci” realizowany jest przez Miasto Łódź. 

4. Okres realizacji projektu: od 01.03.2020r. do 31.08.2020r. 

5. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji cyfrowych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu osób starszych. 

6. Szkoleniem objętych zostanie 300 osób zamieszkałych w Łodzi, w wieku od 50 do 75 roku 

życia. 

7. Regulamin rekrutacji do projektu dostępny jest na stronie internetowej 

https://uml.lodz.pl/seniorzy/, a także w siedzibie Biura Projektu: Wydział Zdrowia  

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź, pokój 132. 

 

§ 2 

Definicje 

 

Projekt – Mikroprojekt „Senior w Sieci”.  

Biuro projektu– pomieszczenia przeznaczone do realizacji projektu mieszczące się w budynku 

Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź, pokój 132 

Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o udział w projekcie.  

Uczestnik/Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do projektu. 

Realizator Projektu – Miasto Łódź. 
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§ 3 

Warunki zakwalifikowania Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie 

 

1. Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasady 

równości płci. Zakłada się równy dostęp do projektu kobiet i mężczyzn spełniających 

warunki udziału w Projekcie.  

2. Kryteriami kwalifikującymi do Projektu są: 

a) miejsce zamieszkania: Łódź, 

b) wiek kandydata – od 50 do 75 roku życia (PESEL). 

3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia wstępnego i końcowego testu kompetencji 

cyfrowych oraz ankiety ewaluacyjnej do każdego przebytego  szkolenia. 

 

 

§ 4 

Szkolenia w ramach projektu 

 

1. Liczba szkoleń: 30 szkoleń po 12 godzin (każde szkolenie podzielone na 4 spotkania, 

trwające ok. 3 godzin każde) pt. „Działam w mediach społecznościowych”  

wg scenariusza, który jest dostępny u organizatora mikroprojektu – łącznie 360 godzin 

szkoleń.   

2. Szkolenia będą odbywać się z Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora: 

CZAS – MCM Bałuty – ul. Libelta 16, Łódź 

CZAS – MCM Widzew – ul. Szpitalna 6, Łódź 

 

§ 5 

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie stacjonarnie w Biurze ds. Rekrutacji w Wydziale 

Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź w okresie 

od marca do sierpnia 2020 r.  

2. Rekrutacja będzie odbywać się w od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 

Miasta Łodzi. 

3. Na każdą edycję szkoleń będzie rekrutowane maksymalnie 60 osób – po 30 osób na każdą 

lokalizację szkoleń komputerowych. 

4. Kandydatom/Kandydatkom nie przysługuje odwołanie od decyzji Realizatora projektu w 

trakcie rekrutacji.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
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1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji należy do Realizatora projektu i 

jest wiążąca dla Kandydatów/Kandydatek.  

2. Realizator projektu oraz Partner projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie 

rekrutacji na każdym etapie jego realizacji o czym zobowiązany jest poinformować za 

pośrednictwem strony internetowej projektu oraz strony internetowej Biura ds. Rekrutacji 

wskazanych w § 1 pkt 8.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje 

Realizator projektu. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy. 

 

 


