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Regulamin Projektu „Twórcza Jesień”
Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”
Postanowienia ogólne
§1
1. Projekt adresowany jest szczególnie do osób 60+ prowadzących jednoosobowe
gospodarstwo domowe, dodatkowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Jeśli zostaną wolne miejsca, w warsztatach mogą uczestniczyć Seniorzy, którzy nie
spełniają wszystkich powyższych warunków, a poprawnie wypełnili Formularz Zgłoszeniowy.
3. W ramach projektu przewidzianych jest 8 warsztatów z rękodzieła prowadzonych przez
profesjonalistę w tej dziedzinie.
4. Liczbie warsztatów w danej bibliotece może ulec zmianie. Decyzja w tym zakresie będzie
uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników.
5. W jednym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 10 osób.
6. Aby zapewnić uczestnikom pełen komfort, na miejsce warsztatów wybraliśmy biblioteki
dzielnicowe – przestrzeń zazwyczaj dobrze znaną Seniorom oraz znajdującą się blisko ich
miejsca zamieszkania.
Cel projektu
§2
1. Warsztaty „Twórcza Jesień” to przede wszystkim możliwość oderwania się od codziennych
trosk i zaproszenie Seniora do świata sztuki. To również sposób na integrację osób
samotnych zamieszkujących w okolicy biblioteki, która weźmie udział w projekcie. Ważnym
aspektem warsztatów jest poczucie satysfakcji z samodzielnego wykonania małych form
użytkowych w technikach mozaiki, witrażu, filcowania, tworzenia biżuterii.
Organizacja warsztatów
§3
1. Warsztaty „Twórcza Jesień” odbędą się w maksimum czterech bibliotekach rejonowych,
których kierownicy zdecydują się na wzięcie udziału w projekcie.
2. Po stronie Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata” leży zapewnienie materiałów
potrzebnych do poszczególnych warsztatów oraz prowadzącego warsztaty.
3. Zadaniem Kierownika Biblioteki będzie propagowanie informacji o warsztatach wśród
Seniorów z rejonu, który podlega pod placówkę, wydrukowanie Formularzy Zgłoszeniowych
oraz przyjmowanie ich do teczki dostarczonej przez Fundację.
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Sposób rekrutacji
§4
1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest poprawne wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego znajdującego się w bibliotekach, które przystąpiły do projektu.
2. Wypełniony formularz należy przekazać Kierownikowi bądź pracownikowi biblioteki.
3. Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednym warsztacie.
4. Liczbę warsztatów w danej placówce określa Zarząd Fundacji po zapoznaniu się z
Formularzami Zgłoszeniowymi, jednak nie później niż do 24 października br.
5. Od decyzji Zarządu Fundacji nie przysługuje odwołanie.
Prawa i obowiązki Uczestnika
§5
1. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym powiadomione telefonicznie.
2. Warsztaty dla uczestników są bezpłatne.
3. Osoba, która zakwalifikowała się do projektu, ma obowiązek wzięcia udziału w
warsztatach. Nieuzasadnione niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne ze zgodą na
pokrycie przez siebie kosztów uczestnictwa określonej przez organizatora dla jednej osoby.
4. Niemożność udziału w warsztatach z powodów zdrowotnych lub innych ważnych
okoliczności, należy zgłosić Fundacji telefonicznie, dzwoniąc pod numer 695 010 145
najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
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