Regulamin projektu „Floratorium”
I. Postanowienia ogólne
1. Wykonawcą projektu „Floratorium”, zwanego dalej Projektem, jest Fundacja alter eko, z siedzibą w
Warszawie, zwana dalej Organizatorem, realizująca działania w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
2. Projekt realizowany jest w okresie marzec-grudzień 2019 roku na terenie województwa
mazowieckiego.
3. Celem Projektu jest budowanie aktywności osób starszych wokół tematu roślin i wzmocnienie ich
partycypacji społecznej poprzez wykorzystanie wiedzy seniorów w temacie pielęgnacji i ochrony
roślin.
4. Projekt zakłada działania skierowane dla miłośników przyrody: seniorów skupionych w klubach
seniora, wokół Gminnych Ośrodków Kultury, Domów Kultury, Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy itp.,
seniorów-działkowców, zainteresowanych tematem roślin z terenów województwa mazowieckiego,
zwanych dalej Grupami Seniorów. Do Projektu zrekrutowanych zostanie 6 Grup Seniorów.
5. Projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch warsztatów związanych z tematyką roślin dla każdej
z Grup Seniorów oraz zorganizowanie wspólnego wydarzenia lokalnego zwieńczającego współpracę
(piknik/ kiermasz/ festyn/ wystawa), zwanego dalej Finałem, na którym Grupy Seniorów spotkają się
z innymi mieszkańcami i zaprezentują efekty warsztatów, poprowadzą swoje warsztaty, udzielą porad
dotyczących zieleni, czy wygłoszą prelekcje związane z tajnikami uprawy roślin, starymi odmianami
roślin, ich właściwościami i zastosowaniem, itp.
6. Udział w warsztatach i finale jest bezpłatny.
7. Uczestnicy projektu nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych
kosztów.

II. Warunki udziału
1. Adresatami projektu są seniorzy (osoby 60 +).
2. Placówka, zrzeszająca seniorów, dołączając do Projektu:
a) deklaruje chęć ścisłej i aktywnej współpracy przy realizacji działań Projektu z Organizatorem,
zobowiązując się do pomocy przy realizacji warsztatów i organizacji Finału,
b) deleguje osobę do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem,
c) deklaruje wsparcie w realizacji dwóch warsztatów, polegającą na rekrutacji min. 10 seniorów do
każdego z warsztatu, weryfikowanej na podstawie list obecności,
d) oświadcza, że wszystkie zrekrutowane do udziału w projekcie osoby są 60+,
e) wybierze dwa z czterech warsztatów, proponowanych przez Organizatora: nauka i doskonalenie
tworzenia lasów w słoikach, kokedama, wytwarzanie osłonek i donic gipsowo-betonowych
w formach, plecenie makram na kwiaty, mając na uwadze zainteresowania i predyspozycje seniorów
z Grup Seniorów oraz poinformuje o tym Organizatora,
f) razem z Organizatorem ustali datę przeprowadzenia dwóch warsztatów, mając na uwadze
dyspozycyjność Organizatora (możliwości dojazdu, prowadzenie innych warsztatów itp.),
g) razem z Organizatorem ustali datę Finału, wskazując na inne wydarzenia lokalne i możliwość
podłączenia działań Finału do tych wydarzeń,
h) udostępni miejsce (przestrzeń na min. 30 osób) i zaplecze techniczne (stoły, krzesła) do
przeprowadzenia Finału oraz w ramach możliwości nagłośnienie i projektor,
i) min. miesiąc przed Finałem włączy się w promocję, informowanie mieszkańców regionu,
informowanie przedstawicieli lokalnych instytucji i władz o wydarzeniu za pośrednictwem swoich
kanałów komunikacji,
j) wyraża zgodę na fotografowanie oraz rejestrację materiału filmowego podczas warsztatów i w
trakcie Finału, a także poinformuje zrekrutowanych seniorów o tym działaniu. Z zebranych
materiałów zostanie stworzony filmik podsumowujący Projekt. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania zdjęć i filmików do celów promocyjnych w swoich mediach społecznościowych,
na swojej stronie internetowej oraz z wydawanych w przyszłości publikacjach/broszurach/ulotkach
itp.

III. Zakres obowiązków Organizatora
1. Organizatorem projektu jest Fundacja alter eko
2. Organizator zapewnia:
a) osobę do bieżącego kontaktu z Grupami Seniorów,
b) ścisłą współpracę z Grupami Seniorów i wsparcie w realizacji poszczególnych działań,
c) obecność dwóch animatorów- ekspertów na każdym z dwóch warsztatów florystycznych,
d) poprowadzenie dwóch wybranych przez Grupy Seniorów warsztatów wraz z zapewnieniem
potrzebnych materiałów do ich realizacji,
e) wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne Finału we współpracy z Grupami Seniorów,
f) udostępnianie informacji o Projekcie i partycypacji Grup Seniorów na swoich kanałach
informacyjnych (strona www, FB),
g) dostarczenie materiałów graficznych do druku i wykorzystania elektronicznego promującego
planowane wydarzenia,
h) udostępnienie Grupom Seniorów zrobionych podczas warsztatów i Finału zdjęć oraz wersji
końcowej filmików.

IV. Postanowienia końcowe
1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest bezwzględnym warunkiem udziału w Projekcie.
2. Uczestnictwo w Projekcie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

