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§ 1 

Definicje 

1. Projekt – projekt „Aktywni już dziś”, realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 

Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

2. Beneficjent – Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 

38-200 Jasło. 

3. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie na podstawie 

zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.  

4. Uczestnik Projektu/Uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do Projektu, zgodnie                   

z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, która podpisała 

deklarację uczestnictwa w projekcie. 

5. Klub Integracji Społecznej (KIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, posiadający 

aktualny wpis do rejestru KIS prowadzonego przez właściwego wojewodę tj. wojewodę 

podkarpackiego działający od 01.01.2018r. jako jedna z sekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jaśle na ul. Szkolnej 25. 

6. Kontrakt socjalny – kontrakt socjalny w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm). 

7. Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573 ze zm.), a także osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2020 poz. 685). 

8. Osoba bierna zawodowa - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. 

nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym 

jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści 

się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną 

zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego 
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ma pierwszeństwo) tj. zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

9. PO PŻ - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 

10.  Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej – osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy                 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2020 poz.176), tj.  

1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,                            

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  

2.  uzależnieni od alkoholu 

3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,  

4. chorzy psychicznie,  w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,  

5.  długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia                                  

i instytucjach rynku pracy,  

6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,                     

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  

7.  uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów                   

o pomocy społecznej,  

8.  osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                               

i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych,  

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są                       

w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych  i znajdują się                  

w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu 

zawodowym, społecznym i rodzinnym.   

§2 

Informacja o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                         

w Jaśle na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Rzeszowie, 35-055 Rzeszów ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11  

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”. 
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2. Projekt będzie realizowany w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, w okresie 

od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. 

3. Projekt przewiduje 2 edycje: 1 edycja od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz 2 edycja                           

od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.   

4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy 

ul. Szkolnej 25, pokój 310. 

5. Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnoprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K 

i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich 

zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie 

Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.  

6. Adresatami projektu w 2022r. i w 2023r. będzie łącznie 30 osób niepełnosprawnych  (po 15 

osób na każdy rok), biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym, korzystających lub 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne 

w wieku aktywności zawodowej (18-59/64).  

§3 

                    Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu oraz zasady uczestnictwa osób              

w Projekcie. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika / Uczestniczki Projektu oraz Beneficjenta. 

3. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

            §4 

Kryteria kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie 

1) Formalne: 

a) Zamieszkiwanie w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła; 

b) Wiek aktywności zawodowej 18-59/64 

c) Korzystanie lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej  

d) Bycie osobą bierną zawodowo 
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e) Bycie osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

f) Spełnianie warunku uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 

zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym ( Dz.U. 2020 poz.176)  

2) Premiujące: 

a) Korzystanie z PO PŻ 

3) Merytoryczne: 

a) Osoby bez doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub z bardzo niskim 

doświadczeniem zawodowym 

b) Osoby bez kwalifikacji zawodowych- zdezaktualizowane kwalifikacje lub brak 

kwalifikacji 

c) Osoby bez umiejętności komunikacyjnych- niski poziom komunikacji lub brak 

umiejętności komunikacji 

 

§5 

             Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona zostanie do 2 edycji:  

a) rekrutacja do pierwszej edycji:  styczeń-luty 2022r. (nabór formularzy rekrutacyjnych do 

14.02.2022r.) 

       b) rekrutacja do drugiej edycji :  grudzień 2022r. – styczeń 2023r.  

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji                   

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet                  

i mężczyzn. 

3. Rekrutacja odbędzie w 3 etapach: 

 
       ETAP 1 : Nabór formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganą dokumentacją 

              Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie powinna złożyć komplet wymaganych  

dokumentów rekrutacyjnych u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle lub u Koordynatora 

KIS, tj.  
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a) formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach rekrutacyjnych (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

b) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz 

zaakceptowaniu warunków udziału w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

c) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o zamieszkiwaniu w województwie podkarpackim na 

terenie miasta Jasła (załącznik nr 3 do Regulaminu); 

d) oświadczenie Kandydata/Kandydatki dotyczące wieku Kandydata/Kandydatki (załącznik nr 4 

do Regulaminu); 

e) zaświadczenie pracownika socjalnego o korzystaniu/kwalifikowaniu przez 

Kandydata/Kandydatkę do objęcia wsparciem pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz.2268 ze zm.)  - (załącznik nr 5 do 

Regulaminu); 

f) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo – 

(załącznik nr 6 do Regulaminu); 

g) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o spełnianiu warunku uczestnictwa w zajęciach Klubu 

Integracji Społecznej zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym ( Dz.U. 2020 poz.176) – (załącznik nr 7 do Regulaminu); 

h) zaświadczenia pracownika socjalnego o korzystaniu przez Kandydata/Kandydatkę z PO PŻ-  

(załącznik nr 8 do Regulaminu); 

i) Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o nie posiadaniu doświadczenia zawodowego/stażu 

pracy lub posiadanie bardzo niskiego doświadczenia zawodowego – (załącznik nr 9 do 

Regulaminu); 

j) Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o nie posiadaniu kwalifikacji zawodowych- 

zdezaktualizowane kwalifikacje lub brak kwalifikacji – (załącznik nr 10 do Regulaminu); 

k) kserokopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub inny 

niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia (świadczący       

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)  wydany przez lekarza. 

4. Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 3 lit. a, b, c, d, f, g, i, j 

muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata/Kandydatki. Dokumenty rekrutacyjne będą 

wypełniane przez Kandydata/Kandydatkę. 

5. Formularze rekrutacyjne rejestrowane są według kolejności składania. 
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6. Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

Kandydata/Kandydatki do uczestnictwa w Projekcie. 

 
ETAP 2 : Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych/kryteriów formalnych    

Ocena spełniania kryteriów formalnych na podstawie formularzy rekrutacyjnych wraz              

z  wymaganą dokumentacją dokonywana będzie przez  komisję rekrutacyjną w składzie: 

Koordynator projektu, Asystent koordynatora projektu oraz Koordynator KIS metodą 0/1. 

Komisja rekrutacyjna sporządzi listę osób, które spełniają kryteria formalne rekrutacji. Osoby 

te zostaną poddane ocenie w zakresie kryteriów premiujących i merytorycznych. 

 

ETAP 3 : Ocena kryteriów premiujących  i merytorycznych  

              Koordynator projektu oraz Asystent koordynatora projektu dokonają weryfikacji kryteriów 

premiujących i merytorycznych : 

 korzystanie z PO PŻ:  TAK 5 pkt, NIE 0 pkt  

oraz kryteriów merytorycznych: 

 Okres pozostawania bez doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub z bardzo niskim 

doświadczeniem zawodowym Kandydata/Kandydatki: do 5 lat (3 pkt.), powyżej 5 lat      

(5 pkt.) 

 Informacja na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych Kandydata/Kandydatki: 

zdezaktualizowane kwalifikacje (3 pkt.), brak kwalifikacji (5 pkt.) 

  Poziom umiejętności komunikacyjnych Kandydatka/Kandydatki: niski poziom 

komunikacji (3 pkt.), brak umiejętności komunikacyjnych (5 pkt) 

Ocena poziomu umiejętności komunikacyjnych  zostanie dokonana przez komisję 

rekrutacyjną na podstawie przedłożonej dokumentacji (pytanie ankietowe w załączniku nr      

1 do niniejszego Regulaminu). 
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7. Koordynator projektu oraz Asystent koordynatora dokonają podliczenia punktów odnośnie 

spełniania przez osoby kryteriów premiujących i merytorycznych (suma punktów z oceny 

kryteriów merytorycznych  i premiujących). 

Zostanie utworzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.  

8. W przypadku osób posiadających taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu do projektu 

decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

9. Zostanie utworzona również lista osób rezerwowych, które spełniają kryteria formalne, lecz 

nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.  

10. Osoby z listy rezerwowej mogą być zaproszone do udziału w projekcie w trakcie jego trwania 

na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników projektu.  

11. Działaniem zaradczym w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby osób będzie 

zorganizowanie dodatkowej  rekrutacji co nie będzie miało wpływu na realizację wsparcia      

w projekcie. 

12. O wynikach rekrutacji osoby powiadomione zostaną przez pracowników socjalnych. 

§6 

Działania 

 

1. W projekcie zaplanowano dla uczestników/uczestniczek projektu zajęcia w ramach reintegracji 

społecznej oraz reintegracji zawodowej realizowane w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej  

 
Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej: 
 
 

1. warsztaty kompetencji społecznych: 
 
Okres realizacji, liczba uczestników, wymiar godzinowy: 

1 edycja:  III-IV 2022r. / 15 osób–/ 4 moduły x 15 godzin każdy/ 

2 edycja: II-III 2023r. / 15 osób–/ 4 moduły x 15 godzin każdy/  

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej: 
 

 
1. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD 
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Okres realizacji, liczba uczestników, wymiar godzinowy: 

1 edycja:  III 2022r. dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo 

/ 15 osób/ 1 spotkanie  x 3 godziny/ 

2 edycja:  II 2023r. dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo  

/ 15 osób/ 1 spotkanie  x 3 godziny/ 

 
2. kursy zawodowe  

 
Okres realizacji, liczba uczestników, wymiar godzinowy: 

1 edycja:  V - VI 2022r. dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo 

/ 15 osób/  maksymalnie 150 godzin/ 

2 edycja:  IV - V 2023r. dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo  

/ 15 osób/  maksymalnie 150 godzin/ 

 
3. sześciomiesięczne staże zawodowe 
 

Okres realizacji, liczba uczestników 

1 edycja:  VII-XII 2022r. dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo / 15 osób/ 

2 edycja:  VI-XI 2023r. dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo /15 

osób/ 

 

2. Ponadto Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW na 

okres uczestnictwa w projekcie.  

3. Formy wsparcia wymienione w ust. 1 będą świadczone w sposób zindywidualizowany 

(dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestników/Uczestniczek Projektu). 

4. Powyższe formy wsparcia będą realizowane w siedzibie Klubie Integracji Społecznej na ul. 

Szkolnej 25 (wyjątek stanowią kursy zawodowe oraz staże zawodowe).  

5. Zakres wsparcia w Projekcie dla Uczestników/Uczestniczek korzystających z PO PŻ nie będzie 

powielał działań, które ww. otrzymali/otrzymają z POPŻ w ramach działań towarzyszących,      

o których mowa w PO PŻ. 

§ 7 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest w szczególności do:  
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a) Podpisania następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr     

11 do Regulaminu), oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 12 do Regulaminu), oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie  wizerunku (załącznik nr 13 do Regulaminu).  

b) Podpisania „Umowy uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 14 do Regulaminu). 

c) Podpisania kontraktu socjalnego, 

d) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia 

realizowanych  w ramach Projektu, 

e) Każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na poszczególnych formach wsparcia                    

w projekcie, poprzez złożenie podpisu na liście obecności.  

f) Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:  

- zwolnienie lekarskie lub karta leczenia szpitalnego - niezwłoczne poinformowanie 

telefoniczne Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu, przedłożenie zwolnienia 

lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie 

realizującego projekt u Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu 

- w przypadku nagłych sytuacji losowych – niezwłoczne poinformowanie 

osobiste/telefoniczne Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu oraz pisemne w ciągu       

3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia; 

Za nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie uznaje się przekroczenie 20% 

nieobecności godzin określonych harmonogramem poszczególnej formy wsparcia, 

nieusprawiedliwionej ważnej przyczyny lub zaświadczeniem lekarskim. 

g) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych. 

h) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

w Projekcie. 

i) Współpracy z Beneficjentem Projektu, a zwłaszcza dostarczania wszelkich niezbędnych 

dokumentów, żądanych przez Beneficjenta Projektu. 

j) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnienia danych dot. statusu na 

rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji. 

k) W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnienia danych dot. statusu na 

rynku pracy. 
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§ 8 

Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy Uczestnik/Uczestniczka 

zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji. Rezygnacja 

z udziału w Projekcie może być złożona w szczególnie uzasadnionym przypadku 

uniemożliwiającym dalsze uczestnictwo w Projekcie, potwierdzona odpowiednim 

dokumentem (zaświadczenie lekarskie, itp.).  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu. 

4. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępny jest w biurze 

projektu oraz na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mopsjaslo.pl/
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Spis załączników: 

 Załącznik nr 1 Wzór formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych 

 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki o zapoznaniu się z Regulaminem 

rekrutacji  i udziału w Projekcie „Aktywni już dziś” 

 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki o zamieszkiwaniu w województwie 

podkarpackim na terenie miasta Jasła 

 Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki dotyczącego wieku 

Kandydata/Kandydatki 

 Załącznik nr 5  Wzór zaświadczenia pracownika socjalnego o korzystaniu/kwalifikowaniu 

przez Kandydata/Kandydatkę do objęcia wsparciem pomocy społecznej na podstawie ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz.2268 ze zm.) 

 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki o posiadaniu statusu osoby biernej 

zawodowo 

 Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia Kandydata/Kandydatki o spełnianiu warunku uczestnictwa 

w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy   z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2020 poz.176) 

 Załącznik nr 8 Wzór zaświadczenia wydawanego przez pracownika socjalnego o korzystaniu 

przez Kandydata/Kandydatkę z PO PŻ  

 Załącznik nr 9  Wzór Oświadczenia Kandydata/Kandydatki o nie posiadaniu doświadczenia 

zawodowego/stażu pracy lub posiadanie bardzo niskiego doświadczenia zawodowego 

 Załącznik nr 10 Wzór Oświadczenia Kandydata/Kandydatki o nie posiadaniu kwalifikacji 

zawodowych- zdezaktualizowane kwalifikacje lub brak kwalifikacji  

 Załącznik nr 11 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

 Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie wizerunku.  

 Załącznik nr 14 Wzór umowy uczestnictwa w projekcie. 
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Załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 
 
 
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM  
W PROJEKCIE „Aktywni już dziś” 

 
 
Szanowni Państwo, 

Proponujemy Pani/Panu uczestnictwo w Projekcie „Aktywni już dziś”. Projekt jest 
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 
społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.  

Informacje wypełniane przez Beneficjenta: 

Data i godzina przyjęcia ankiety:  

Numer ankiety: ……/…… 

Numer kolejny/rok/ 

Podpis pracownika socjalnego lub 
Koordynatora KIS 

 

 

Dane podstawowe: 
 

 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej 
dokumenty rekrutacyjne: 

  Data urodzenia: 

  PESEL: 

Dane teleadresowe/ 
miejsce 

zamieszkania: 

 Ulica: 

 Nr domu/lokalu: 

 Kod pocztowy, miejscowość: 

 Województwo:  

 Telefon kontaktowy: 

 Adres poczty elektronicznej: 

Informacje o 
Kandydacie/Kandyd

atce 
 

Obecnie korzystam z innych projektów współfinansowanych z Unii 
Europejskiej: 
□ tak (kto i jakich …………………...………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..)  
□ nie 
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Korzystam z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: 

 TAK 

 NIE 

 

Posiadam orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub inny niż orzeczenie o niepełnosprawności 
dokument (świadczący o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności)  poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza: 

 TAK 

 NIE 

 

Wykształcenie  

 Brak  

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Zawodowe 

 Średnie 

 Pomaturalne 

 Wyższe zawodowe 

 Wyższe 

Pytanie ankietowe 
dotyczące poziomu 

posiadanych 
umiejętności 

komunikacyjnych 

 

Poziom umiejętności komunikacyjnych 

 Niski poziom komunikacji  

 Brak umiejętności komunikacji  

 
Oświadczam, iż: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 
Administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej        w Jaśle, zwany dalej: 
„Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 13 446 43 28, e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl  Kontakt 
do Inspektora Ochrony Danych: iod@mopsjaslo.pl Podstawą prawną przetwarzania moich danych są 
przesłanki RODO z art. 6 pkt. 1 lit. a. Pełna klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej 
www.mopsjaslo.pl w zakładce ochrona danych osobowych. 
Zobowiązuję się do przekazania (w terminie 4 tygodni od zakończenia udziału) Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Jaśle informacji dotyczących mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie 
(zgodnie z zakresem danych określonych w załączniku do Umowy o dofinansowanie Projektu). 
Zobowiązuję się do przekazania (w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie) Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaśle  dokumentów potwierdzających osiągnięcie  efektywności 

zatrudnieniowej/społeczno-zatrudnieniowej w tym m.in. podjęcia zatrudnienia w ramach zatrudnienia 

wspieranego. 

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 
lub zatajenie prawdy,  oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą.  
 
 
Jasło, dnia ……………………………….…      …….…………………………………… 
                                                                                                                                    /Czytelny podpis/ 
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Załącznik nr 2 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………................................................................................  PESEL: ……………………………………………….. 

oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Aktywni już 

dziś” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1. 

 

 

 

 

….................................................................... 

                      (data, podpis) 
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Załącznik nr 3 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………................................................................................  PESEL: ……………………………………………….. 

oświadczam, że zamieszkuję na terenie miasta Jasła w województwie podkarpackim.* 

 

 

 

….............................................................. 

                (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 

233 KK 
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Załącznik nr 4 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………................................................................................  PESEL: ……………………………………………….. 

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia mam ……………………..lat (data urodzenia 

...... - ………. - ………… rok)  

 

 

 

…................................................................ 

                   (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 

233 KK 
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Załącznik nr 5 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

  

Zaświadczenie 

 

 Potwierdzam, iż Pan/Pani ………………………………………………………….. (imię i nazwisko 

Kandydatki/Kandydata), PESEL: ………………………………………………… korzysta/kwalifikuje się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej    

(Dz. U. 2021 poz.2268 ze zm.) 

 

 

 

 

…................................................................ 

     (data, podpis pracownika socjalnego) 
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Załącznik nr 6 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………................................................................................  PESEL: ……………………………………………….. 

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia posiadam status osoby biernej 

zawodowo1 

 

 

 

…................................................................ 

                   (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 

233 

 

 

 

 

                                                 
1 Osoba bierna zawodowa - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie 
jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub 
urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna 
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) tj. zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
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Załącznik nr 7 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………................................................................................  PESEL: ……………………………………………….. 

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia spełniam warunki uczestnictwa                            

w zajęciach Klubu Integracji Społecznej  tj. zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2020 poz.176), tj. nie posiadam prawa do:  

1) zasiłku dla bezrobotnych;  

2) zasiłku przedemerytalnego;  

3) świadczenia przedemerytalnego;  

4) renty strukturalnej;  

5) renty z tytułu niezdolności do pracy;  

6) emerytury;  

7) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

 

 

…................................................................ 

                   (data, podpis) 

 

 

 

 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 

233 KK 
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Załącznik nr 8 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

  

Zaświadczenie 

 

 Potwierdzam, iż Pan/Pani ………………………………………………………….. (imię i nazwisko 

Kandydatki/Kandydata), PESEL: ………………………………………………… korzysta/nie korzysta2 z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).  

 

 

 

…................................................................ 

     (data, podpis pracownika socjalnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 9 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………...............................................................................PESEL:……………………………………………………… 

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia, że jestem osobą pozostającą bez 

doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub z bardzo niskim doświadczeniem zawodowym do              

5 lat/powyżej 5 lat3 

 

 

 

…................................................................ 

                   (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 

233 KK 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 10 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  

w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

Oświadczenie 

 

 Ja, niżej podpisany/a .............................................(imię i nazwisko), zamieszkały/a 

………………................................................................................  PESEL: ……………………………………………….. 

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia, że jestem osobą bez kwalifikacji  

zawodowych: 

- zdezaktualizowane kwalifikacje/brak kwalifikacji4 

 

 

 

…................................................................ 

                   (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 

233 KK 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 11 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 
Jasło, dnia………..……………….. 

…………………………………..….….. 
            ( imię i nazwisko) 
 
…………………………….……….…... 
                   (adres) 

 

DEKLARACJA  
dobrowolnego udziału w Projekcie: 

„Aktywni już dziś” 
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 
Ja, niżej podpisana/y …………………………………….…….................................................................... 
 
z własnej woli deklaruję udział w projekcie…………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że: 

1. Zostałem(am) poinformowany(a) o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Będę dobrowolnie i systematycznie uczestniczył(a) w działaniach  realizowanych w ramach 

Projektu.  

3. Nie korzystam i nie będę korzystał(a) z tego samego typu wsparcia w innych działaniach 

i Priorytetach RPO WP w okresie mojego udziału w Projekcie „Aktywni już dziś”. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych w trakcie realizacji 

Projektu i po jego zakończeniu. 

5. Zobowiązuję się do: 

a) informowania pracownika merytorycznego projektu „Aktywni już dziś” lub Koordynatora KIS 

o wszelkich zmianach dotyczących moich danych osobowych, 

b) podpisywania list obecności, 
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c) wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, w jaki sposób formy wsparcia w Projekcie  

przyczyniły się do poprawy mojego funkcjonowania w sferze aktywności zawodowej oraz 

integracji społecznej (zarówno w trakcie ich trwania jak i po ich zakończeniu). 

6. Dane zawarte w oświadczeniu zgodne są ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą zgodnie z §233 

Kodeksu Karnego. 

 
  ................................................................................ 
         (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik nr 12 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”) 

 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Aktywni już dziś”,  

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 

2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4. 

2. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, dalej „zbiór danych CST”, 

jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 

2/4. 

3. Osobą wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej  

„IP WUP” – w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: 

Inspektor Ochrony Danych - Damian Chaber; nr tel.: (17) 8509 232; e-mail: iod@wup-

rzeszow.pl. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Aktywni już 

dziś”, w szczególności, w odniesieniu do: 

1) zbioru danych RPO WP 2014-2020: w zakresie: aplikowania o środki unijne  

i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 

udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienie realizacji 

mailto:iod@wup-rzeszow.pl
mailto:iod@wup-rzeszow.pl
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obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania  

do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie  

– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, dalej „RPO WP 2014-2020”; 

2) zbioru danych CST, w zakresie: 

a) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach 

realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania 

do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie 

z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie:  

1) zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,           

w związku z przepisami:  

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego        

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 

347  

z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”; 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1431, z późn. zm.), „dalej ustawa wdrożeniowa”. 

2) zbioru danych CST jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku  

z przepisami: 

a) Rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006  

(Dz. Urz. UE.L.347.470); 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze  

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji 

oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami        
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a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi  

i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1); 

d) ustawy wdrożeniowej. . 

6. IP WUP będzie przetwarzać następujące kategorie danych5:  

1) Kraj,  
2) Rodzaj uczestnika,  
3) Nazwa instytucji,  
4) Imię,  
5) Nazwisko,  
6) PESEL,  
7) NIP,  
8) Płeć,  
9) Wiek w chwili przystępowania do projektu,  
10) Wykształcenie,  
11)  Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj, 

Województwo, Powiat, Gmina,  
12) Nr telefonu,  
13) Nr faksu,  
14) Adres e-mail,  
15) Adres strony www, 
16) Data rozpoczęcia udziału w projekcie,  
17) Data zakończenia udziału w projekcie,  
18) Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, 
19) Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano 

ze wsparcia,   
20) Wykonywany zawód,  
21) Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia),  
22) Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie,  
23) Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa,  
24) Rodzaj przyznanego wsparcia,  
25) Data rozpoczęcia udziału we wsparciu,  
26) Data zakończenia udziału we wsparciu,  
27) Data założenia działalności gospodarczej,  
28) Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej,  
29) PKD założonej działalności gospodarczej,  
30) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego  

pochodzenia, 

                                                 
5 Należy wybrać odpowiednio. Zgodnie z §22 e ust. 2 OWRP (odpowiednio: §20 e ust 2 OWRP rozliczanego w oparciu o uproszczone 

metody rozliczeń) „Beneficjent jest zobowiązany do każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych  

do przetwarzania danych osobowych, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż określony w Załączniku Nr 5, tj. dane osobowe muszą 

być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów w których są przetwarzane, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO  

– pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych: 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta i Partnerom – Beneficjent zobowiązuje się do zapewniania, że podmioty te nie będą 

przetwarzać danych osobowych w celu i w zakresie szerszym niż niezbędny do prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług/umowy 

partnerstwa – i wynikający z niniejszej Umowy oraz zostaną na nich nałożone wszelkie obowiązki nałożone na Beneficjenta, określone  
w niniejszej Umowie”. 
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31) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 
32) Osoba z niepełnosprawnościami, 
33) Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,  
34) W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,  
35) Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu,  
36) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej); 
37) Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi  

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem 
Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu,  

38) Kwota wynagrodzenia,  
39) Numer rachunku bankowego, 
40) Dane konieczne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych wskaźników rezultatu 

długoterminowego określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 

powierzyła w drodze porozumienia, zadania związane z realizacją RPO WP  

2014-2020:   

1) IP WUP - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: ul. Adama 

Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów; 

2) Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, zawiązanej w formie, o której mowa        

w art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, realizującej zadania związane                                

z przygotowaniem i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 

RPO WP 2014-2020 - Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. 

Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 858 14 90: 

- z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbiorów danych 

osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą. 

8. IP WUP, na podstawie udzielonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP upoważnienia do 

dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu 

prawidłowej realizacji Projektu, powierzyła jego Beneficjentowi Gmina Miasto Jasło/Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, tel. 134464328 -                                 

z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach  

ww. zbiorów danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

osobowe dotyczą oraz każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych. 

9. Beneficjent, na mocy udzielonego przez IP WUP upoważnienia do dalszego powierzania 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji Projektu, 

powierzył ich przetwarzanie: 
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1) w ramach zbioru RPO WP 2014-2020 - Partnerom Projektu 

……………………………………….… (Nazwa, Adres i Dane kontaktowe Partnerów) oraz 

podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta ……………………………………….… 

(Nazwa, Adres i Dane kontaktowe tych podmiotów); 

2) w ramach zbioru CST - podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta 

……………………………………….… (Nazwa, Adres i Dane kontaktowe tych podmiotów),        

z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. 

zbiorów danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 

dane osobowe dotyczą oraz każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przy jednoczesnym braku 

możliwości ich dalszego powierzenia. 

10. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w Lokalnym Systemie Informatycznym (IP 

WUP), przeznaczonym do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji 

projektów w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.  

IP WUP powierzyła przetwarzanie danych osobowych w Lokalnym Systemie Informatycznym 

(LSI WUP) Wykonawcy – podmiotowi odpowiedzialnemu za rozwój/modyfikację, utrzymanie 

oraz wsparcie techniczne LSI WUP, pod warunkiem, że System ten będzie zapewniać 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem 

danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz zapewnienia wdrożenia 

odpowiednich środków, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. Wykonawca– podmiot, o którym mowa wyżej, może powierzyć 

przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy –                    

z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. 

11. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 

na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjentom.  

12. Moje dane mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak 

również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli 

RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: Rozporządzenia ogólnego 

i ustawy wdrożeniowej. 

13. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 

14. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia 

zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 

Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia 

zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa,     w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile 
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przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do 

spełnienia obowiązku wynikającego         z tego przepisu prawa. 

15. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której dane dotyczą. Mam 

prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania  

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na 

podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych 

osobowych niezbędnych, w szczególności do: 

1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego; 

2) celów archiwalnych w interesie publicznym: 

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych  

w ramach RPO WP 20104-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia  

albo przenoszenia tych danych. Ponadto, mam prawo skorzystać z przysługujących jej 

uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania. 

16. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,         

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

17. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

18. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym otrzymania 

wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach Projektu. 

19. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu  

oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.6 

20. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy7. 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

                           Miejscowość i data    

                                                 
6 Jeśli dotyczy. 
7 Jeśli dotyczy. 
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Załącznik nr 13 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  WIZERUNKU 

 

 W związku z przystąpieniem do projektu „Aktywni już dziś” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku.  

Oświadczam, i przyjmuję do wiadomości, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego 
wizerunku w celu realizacji oraz promocji Projektu oraz na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku 
w całości lub fragmentów na stronie www.mopsjaslo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2021 poz. 1062).  

 

 

.........................................................................     .................................................................................. 
               (miejscowość, data)    (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 

 

 
 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.mopsjaslo.pl/
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                                                                                                                                                                Załącznik nr 14 do „Regulaminu rekrutacji i udziału  
w Projekcie „Aktywni już dziś”  
RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 
 

 

 

 

 

    (pieczęć MOPS w Jaśle) 

 

UMOWA UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE „Aktywni już dziś” 

 

 

Zawarta w dniu 

Gminą Miasto Jasło reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 
– Panią Dorotę Lignar, działającą na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
11.08.2021r. Nr OiK.077.33.2021 adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         
w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło 
zwaną  dalej Beneficjentem 

a 

Panem/Panią  

 

zamieszkałym/ą  

 

PESEL:………………………………………………… 

zwanym/ą dalej Uczestnikiem /Uczestniczką Projektu. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywni już dziś”, 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,                         

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, 

        

 

 

 



 
 

 
Projekt „Aktywni już dziś” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 

 

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

2. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na podstawie umowy                 

o dofinansowanie projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 35-055 Rzeszów 

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11 zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”. 

3. Projekt będzie realizowany w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, w okresie od 

01.01.2022r. do 31.12.2023r. (1 edycja) oraz 01.01.2022r. do 31.12.2023r. (2 edycja). 

Niniejsza umowa dotyczy uczestnictwa w 1 edycji/2 edycji Projektu. 

 

4.Biuro projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy                         

ul. Szkolnej 25, pokój 310.  

5.Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K             

i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach 

nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.  

6. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

§ 2 

1. W ramach projektu, zgodnie z § 6 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Aktywni już dziś”                     

Beneficjent udzieli Uczestnikom/ Uczestniczkom Projektu wsparcia: 

- w zakresie reintegracji społecznej  w postaci:  

1. warsztatów kompetencji społecznych 

                                                 
 niewłaściwe skreślić  
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- w zakresie reintegracji zawodowej w postaci: 

1. doradztwa zawodowego – opracowania IPD,  

2. kursów zawodowych 

3. 6 miesięcznych staży zawodowych 

2. Ponadto Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW. 

3. Ww. formy wsparcia wymienione w punkcie 1 będą świadczone w sposób 

zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestników/Uczestniczek Projektu). 

4. Powyższe formy wsparcia będą realizowane w siedzibie Klubie Integracji Społecznej                     

na ul. Szkolnej 25 (wyjątek stanowią kursy zawodowe oraz staże zawodowe). 

5. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania szczegółowych informacji dotyczących 

realizowanego Projektu oraz informowania o harmonogramie realizowanych działań. 

§ 3 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest w szczególności do:  

a) Podpisania następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 11), 

oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 12), oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie  wizerunku (załącznik nr 

13).  

b) Podpisania „Umowy uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 14). 

b) Podpisania kontraktu socjalnego. 

c) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia 

realizowanych   w ramach projektu. 

d) Każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na poszczególnych formach wsparcia                 

w projekcie, poprzez złożenie podpisu na liście obecności.  

e) Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:  

- zwolnienie lekarskie lub karta leczenia szpitalnego - niezwłoczne poinformowanie 

telefoniczne Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu, przedłożenie zwolnienia 
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lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie 

realizującego projekt u Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu 

- w przypadku nagłych sytuacji losowych – niezwłoczne poinformowanie 

osobiste/telefoniczne Koordynatora KIS lub Koordynatora projektu oraz pisemne w ciągu       

3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia; 

Za nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie uznaje się przekroczenie 20% 

nieobecności godzin określonych harmonogramem poszczególnej formy wsparcia, 

nieusprawiedliwionej ważnej przyczyny lub zaświadczeniem lekarskim. 

f) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych. 

g) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

w Projekcie. 

h) Współpracy z Beneficjentem Projektu, a zwłaszcza dostarczania wszelkich niezbędnych 

dokumentów, żądanych przez Beneficjenta Projektu. 

i) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnienia danych dot. mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

j) W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnienia danych dot. mojego 

statusu na rynku pracy. 

§ 4 

Integralną część umowy stanowi Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Aktywni już dziś” RPO 

WP, Oś VIII, Działanie 8.1 wraz z formularzem rekrutacyjnym, deklaracją uczestnictwa                                

w projekcie, oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  wizerunku. 

§ 5 
 

1. Umowa może ulec modyfikacjom w przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków jego 

realizacji. 



 
 

 
Projekt „Aktywni już dziś” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 

 

2. Wszelkie zmiany w Umowie mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, za zgodą obu 

stron. 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Akceptuję warunki niniejszej Umowy Uczestnictwa: 
 
 

………………………………… 
Miejscowość i Data 

 
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 

(Podpis Uczestnika / Uczestniczki Projektu) (Podpis osoby upoważnionej ze strony 
Beneficjenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


