
                                                                                                                           

„Na codzienne zakupy” Edycja 2021 – kwalifikacja uczestników 

Celem Programu NCZ 2021 jest zbudowanie sieci wsparcia seniorów 60+  oraz wzmocnienie wolontariatu 
Caritas. 
Uczestnicy programu – Seniorzy 60+: 

Uczestnikami Programu mogą zostać osoby spełniające co najmniej kryteria podstawowe: 
 osoby w wieku powyżej 60 lat mieszkające samotnie, których średni miesięczny dochód netto za ostatnie 6 

miesięcy nie przekroczył 1 300 zł, 
 osoby w wieku powyżej 60 lat mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą lub 

osobami, w których miesięczny dochód netto na osobę za ostatnie 6 miesięcy nie przekroczył 1 100 zł, 
 Zasiłek pielęgnacyjny dla osób 75+ nie jest wliczany do dochodu (wszystkie inne zasiłki są wliczane) 
 Osoby, które uczestniczyły w programie „Na codzienne zakupy” w trzech edycjach nie mogą być 

uczestnikami w kolejnej edycji Programu. 
 Karta jest przekazywana osobiście przez wolontariusza uczestnikowi Programu po podpisaniu stosownych 

oświadczeń. Wartość całkowita pomocy finansowej dla jednej osoby nie przekroczy kwoty 1 500 zł dla jednej 
osoby (10 miesięcy x 150 zł.)  

 Kartą „Na codzienne zakupy” płacić można za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem zakupu: 
wyrobów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych.  

 Aktywacja Karty następuje automatycznie od 1 kwietnia 2021 lub pierwszego dnia kolejnego miesiąca po 
wydaniu Karty.Każda Karta jest aktywna do dnia 31.01.2022 r., następnie nastąpi automatyczna 
dezaktywacja Karty. 

 W ramach Programu zostanie  przeprowadzone badanie ankietowe wśród uczestników Programu oraz 
wolontariuszy aktywnych w Programie. Badanie ewaluacyjne przeprowadzi firma zewnętrzna. 

 Osoba zgłaszana do Programu jest zobowiązana podpisać Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych  oraz warunkowej zgody  na przyjęcie darowizny od Caritas Diecezjalnej. 

 Współadministratorami danych osobowych uczestników i wolontariuszy Programu są Caritas Polska, 
Fundacja Biedronki oraz Caritas Diecezjalna.  

Zadania w programie wolontariusza/Lidera może wykonywać pracownik CD, członek PZC, lub wolontariusze 
Caritas.  

 Pozyskanie uczestników Programu, wypełnienie Formularza kwalifikowania uczestnika, uzyskanie 
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Przekazanie informacji na temat Programu uczestnikowi. 
 Przekazanie karty „Na codzienne zakupy”. Potwierdzenie otrzymania karty wraz z oświadczeniem o 

zapoznaniu się z regulaminami. 
 Przekazanie kompletu oryginalnych dokumentów do CD. 
 Systematyczny kontakt z uczestnikiem Programu i Liderem wolontariuszy. 
 W Programie każda CD powinna zapewnić wolontariuszy w proporcji  ok. 1 wolontariusz / max. 3 

uczestników Programu. 
 Lider jest wolontariuszem w Programie. Wspiera max. 3 uczestników oraz buduje zespół max. 15 

wolontariuszy programu. 
 Wolontariusze i Liderzy podpiszą porozumienie wolontariackie z odpowiednią CD oraz Oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 Działania wolontariuszy dokumentowane będą i prowadzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami CD.  
 Wolontariusz nie może być rodzinnie powiązany z uczestnikiem Programu. Wolontariusz jest osobą 

pełnoletnią. 
Wsparcie Caritas Polska dla wolontariuszy i liderów: 
 Wolontariusze, liderzy oraz koordynatorzy otrzymają „pakiet startowy”, zawierający np. torbę , bidon, 

maseczkę, poradnik.  
 Liderzy i chętni wolontariusze w marcu 2021 wezmą udział w spotkaniu informacyjnym online. 
  Filmy instruktażowe dla seniorów i wolontariuszy o tym jak działa karta i jakie dokumenty uzupełniamy, jak 

budować relacje. 
 Szkolenia dla Liderów - 3 szkolenia online + jeśli sytuacja pozwoli wyjazd szkoleniowo – integracyjny. 

 


