
 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej” 
 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

  (Europejski Fundusz Społeczny) 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
„Razem łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie 

działalności Klubu Integracji Społecznej” 
 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa  „Razem łatwiej  - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy 

Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej”, zwanym dalej Regulaminem, mowa 

jest o: 

 Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć Miasto Będzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin 

 Realizatorze – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zwany dalej 

MOPS w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, 

 Dyrektorze MOPS – należy rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 

 „Razem łatwiej” – należy przez to rozumieć projekt pn.  „Razem łatwiej  - wsparcie społeczności lokalnej 

dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej” , który jest realizowany 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Ślaskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne 

Działanie 9.1: Aktywna integracja 

Poddziałanie 9.1.5: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - 

konkurs 

 Dokumentach rekrutacyjnych  – należy przez to rozumieć dokumenty składane przez 

kandydatów/kandydatki do projektu „Razem łatwiej”, poświadczające spełnienie kryteriów naboru 

i kwalifikacji do projektu tj., Formularz rekrutacyjny (zał.1), Oświadczenie osoby aplikującej o udział 

w projekcie (zał.2),  Zgodę na wykorzystanie wizerunku (zał.3), Karta oceny formalnej (zał. 4), Karta oceny 

merytorycznej (zał.5) oraz dokumentów dotyczących indywidualnej sytuacji kandydata np. orzeczenie 

o niepełnosprawności, zaświadczenie  z PUP/ZUS/PCPR itp. 

 Kandydacie/Kandydatce  – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w projekcie, która 

złożyła dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji. 
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 Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję dokonującą kwalifikacji kandydatów do 

projektu, w której skład wchodzą merytoryczni  pracownicy MOPS w Będzinie wyznaczeni przez Dyrektora 

MOPS. 

 Uczestniku/Uczestniczce/  – należy przez to rozumieć osobę, które spełnia kryteria udziału,  pozytywnie 

przeszła proces rekrutacji oraz została zakwalifikowana do udziału w projekcie.  

 Przedstawicielu ustawowym - należy przez to rozumieć osobę, która z mocy przepisu prawa lub 

orzeczenia sądu dokonuje czynności prawnych w imieniu osoby, którą reprezentuje, a która nie może działać 

osobiście. 

 Osobie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby  korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 

spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r  

o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

c) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

d) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

e) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  - osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny 

dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia 
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osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące 

rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego.  

 Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, 

umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu 

osób od rodziny lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom 

warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają 

podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.  Usługi społeczne w ramach programu „Razem 

Łatwiej” 

 Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani 

do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 

uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają 9 powyższe kryteria. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.  

 Osoby długotrwale bezrobotne - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od 

wieku:  

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy  

(>12 miesięcy). Status  określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.  

 Staż – nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z 

pracodawcą.  

 Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i wszelkimi wytycznymi związanymi z realizacją projektów 

współfinansowanych z UE. Koordynator projektu odpowiada m.in. za kwalifikowanie wydatków 

projektowych, obsługę systemu LSI, składanie wniosków o płatność, uzupełnianie formularza PEFS, 
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promocję projektu, prowadzenie prawidłowej dokumentacji projektowej oraz nadzorowanie 

dokumentacji dotyczącej uczestników projektu. 

 Koordynator merytoryczny – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację zadań 

w projekcie, wynikających z zapisów wniosku o dofinansowanie w tym: rekrutację uczestników, 

prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnikami projektu jak i realizowanymi formami wsparcia, 

prowadzenie listy obecności, nadzór nad osobami zaangażowanymi w merytoryczne działania na rzecz 

uczestników projektu. 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Razem łatwiej”. 

2. Udział uczestników/uczestniczek w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Projekt „Razem łatwiej” realizuje wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale 

bezrobotnych, o niskich kompetencjach zawodowych i edukacyjnych, ubogich lub z innych przyczyn 

(choroba, zdarzenia losowe, uzależnienie) wyłączonych z rynku pracy,  poprzez organizację kursów 

zawodowych/staży/konsultacji z psychologiem/doradcą zawodowym/zajęcia grupowe/integrację/ 

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu jest koordynator projektu oraz koordynator 

merytoryczny. 

5. Projekt „Razem łatwiej” w ramach wsparcia oferuje:  

warsztaty integracyjne, indywidualne konsultacje z psychologiem, trening grupowy i indywidualny z doradcą 

zawodowym,   płatne staże u pracodawców, kursy zawodowe, wyjazdy edukacyjne i pikniki oraz wzrost 

udziału w życiu społeczno kulturalnym. 

6. Każda osoba składająca dokumenty aplikacyjne jest zobowiązana do zapoznania 

się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Razem łatwiej” . 

§ 3 

KRYTERIA UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami/uczestniczkami zgodnie z założeniami mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

a) osoby/mieszkańcy Będzina, w szczególności dzielnicy Grodziec – osoby zamieszkujące dzielnicę Grodziec 

będą przyjmowane do projektu w pierwszej kolejności z uwagi na zamieszkiwanie na obszarze 

rewitalizowanym. 
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b) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem 

zgodnie z definicją zamieszczoną w § 1 niniejszego Regulaminu lub osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym m.in. z tyt., niższego wykształceni, ubóstwa, bezrobocia itd. 

Mając na uwadze cel udzielanego wsparcia szczególne preferencje zostały przewidziane dla: 

 osób zamieszkujących obszar rewitalizacji 

 osób, które ze względu na sytuację rodzinną wymagają wsparcia ze względu na status społeczny czy 

zawodowy 

 osób niepełnosprawnych  

 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego 

§ 4 

PROCEDURA REKRUTACJI 

1. Rekrutacja do projektu „Razem łatwiej” odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu  

i równego traktowania wszystkich zainteresowanych. 

2. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji 

ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, 

wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne. 

3. Kwalifikacja uczestników/uczestniczek dokonywana będzie przez Komisję rekrutacyjną powoływaną przez 

Dyrektor MOPS Będzin. 

4. Formularze dokumentów rekrutacyjnych są udostępnione w siedzibie MOPS w Będzinie, Rejonach 

Opiekuńczych MOPS, oraz na stronach www.mops.bedzin.pl 

5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem i przyjęciem 

do projektu „ „Razem łatwiej”. 

6.  Na etapie oceny formalnej istnieje możliwość uzupełnienia wskazanych braków. 

7.  Dokumenty rekrutacyjne, które nie zawierają danych umożliwiających kontakt z kandydatem/kandydatką 

nie będą rozpatrywane.   

8. Warunkiem ubiegania się o zakwalifikowanie do projektu jest złożenie kompletnie wypełnionych 

i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie  lub 

w rejonach opiekuńczych MOPS. Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać przesłane w formie papierowej na 

adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin.  

http://www.mops.bedzin.pl/
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9. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w oferowanych formach wsparcia, 

kryterium rozstrzygającym będzie przynależność kandydata/kandydatki do grupy osób 

z niepełnosprawnością a następnie będzie brany pod uwagę wcześniejszy termin złożenia dokumentów 

rekrutacyjnych. 

10. Etapy procesu rekrutacji:  

a) przyjmowanie  formularzy rekrutacyjnych  

b) weryfikacja spełniania kryteriów formalnych określonych w § 3  

c) ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych 

d) stworzenie listy potencjalnych uczestników projektu 

e) utworzenie listy rezerwowej 

f) powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do projektu 

I . Etap oceny formalnej - weryfikacji zostaną poddane: 

 kryteria uczestnictwa określone w § 3  

 kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych 

 kompletność podpisów na ww. dokumentach (dokumenty muszą być podpisane przez   

kandydata/kandydatkę lub przedstawiciela ustawowego kandydata/kandydatki. 

II. Etap oceny merytorycznej – kryteria dodatkowe będą punktowane w oparciu o Kartę oceny 

merytorycznej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

11. Efekty procesu rekrutacji:  

 sporządzenie listy podstawowej i listy rezerwowej uczestników do projektu                               

 wydanie decyzji administracyjnej ostatecznie kwalifikującej do projektu. 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu „Razem łatwiej” ma prawo do: 

 bezpłatnego udziału w oferowanym wsparciu 

 zgłaszania sugestii dotyczących przewidzianych działań 

 poszanowania godności osobistej i prywatności oraz podmiotowego traktowania 

 poszanowania praktyk religijnych i przekonań 

 rezygnacji z projektu  na pisemny wniosek. 

2. Uczestnik/uczestniczka projektu „Razem łatwiej” zobowiązany/a jest do: 

 potwierdzenia podpisem na liście każdego dnia obecności 
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 sumiennego i aktywnego udziału w zajęciach znajdujących się w ofercie 

 usprawiedliwiania nieobecności – w przypadku dłuższej nieobecności i braku kontaktu 

z uczestnikiem/uczestniczką Realizator ma prawo do skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy 

uczestników projektu 

 udostępnienia danych niezbędnych do realizacji i ewaluacji działań  projektu „Razem łatwiej  - 

wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji 

Społecznej” 

 niezwłocznego informowania Realizatora o zaistniałej zmianie danych osobowych oraz innych 

danych mogących mieć wpływ na realizację zadań   

 dostarczenia oświadczenia o samodzielnym poszukiwaniu pracy potwierdzonym od  trzech 

pracodawców 

 dostarczenie umów o pracę  

 dostarczenie zaświadczeń i certyfikatów ukończonych kursów/szkoleń                                                                  

 zachowania poufności w zakresie informacji pozyskanych w wyniku uczestnictwa 

w projekcie dotyczących innych uczestników. 

3. Uczestnik/uczestniczka może zostać wykreślony/a z listy uczestników w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2.   Realizator projektu „Razem łatwiej” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3.  Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2 Zgodę na wykorzystanie wizerunku 

Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej 

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej 

Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 6 Oświadczenie uczestnika 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w „ Razem łatwiej-  

wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec  poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej. 

 
 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
„Razem łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie 

działalności Klubu Integracji Społecznej” 
 

1 Nazwisko i imiona  
 

2 Data urodzenia  
 

3 Adres zamieszkania 
 

 
 

4 Gmina  
 

5 Województwo 
 

 

6 Obszar rewitalizacji 
 

□ Grodziec 
 
□ inny 

7 Adres do kontaktu/korespondencji 
(Należy wypełnić tylko w sytuacji, 
jeżeli adres do kontaktu jest inny 
niż adres zamieszkania podany w 
pozycji nr 3) 

 
 
 
 
 

8 Numer telefonu kontaktowego  
 

9 Płeć □ kobieta 
□ mężczyzna 

10 Wykształcenie  
 

11 Adres e-mail 
 

 

12 Nr ewidencyjny PESEL  
 

 13 Orzeczenie  
o niepełnosprawności 

□ nie                            □ tak 
 

14 Osoba bezrobotna długotrwale 
bezrobotna (osoba pozostająca 

□ nie                            □ tak 
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nieprzerwanie  w rejestrze Urzędu Pracy pow. 12 
miesięcy w przeciągu ostatnich dwóch lat - Ustawa 
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)  
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.  

15 Rodzina pełna 
 

□ nie                            □ tak 

16 Sytuacja społeczna (zaznaczyć 

właściwe) 
□ osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny 
korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną 
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej, szczególnie z powodu 
bezrobocia i ubóstwa 
□ osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
□ osobą  opuszczającą pieczę zastępczą oraz członkiem 
rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie 
z dnia9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej; 
□ osobą z niepełnosprawnością – osoba 
niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami 
psychicznymi, w roz.ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego(Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, 
z późń. zm.); 
□ osobą objętą dozorem elektronicznym o którym 
mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks 
karny wykonawczy 
□  członkiem rodziny z dzieckiem z niepeł- 
nosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad dzieckiem z 
niepełnosprawnością; 
□    osobą niesamodzielną; 
□ osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych 
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
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□  osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. 
 

17 Struktura gospodarstwa 
domowego 
(zaznaczyć właściwe) 

□ osoba samotna 
□ osoba zamieszkująca z rodziną jednak prowadząca 
oddzielne gospodarstwo domowe 
□ osoba zamieszkująca i gospodarująca z rodziną 
 

18 Status osoby bezrobotnej 
(zarejestrowanej w PUP ) 

□  zarejestrowany w PUP z prawem do zasiłku 
□ zarejestrowany w PUP bez prawa do zasiłku 
□ utraciła status osoby bezrobotnej w przeciągu 12 
miesięcy 
 

 
 

 Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję przedstawione w nim warunki 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Razem łatwiej” 

 Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „Razem łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej 

dzielnicy Grodziec poprzez  rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej” realizowanym 

przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 

 Zostałem/łam poinformowany/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 

za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte 

w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

 Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji. 

Zostałem/łam poinformowany/a, że posiadam prawo do żądania dostępu do danych osobowych 

oraz ich poprawiania, osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor 

Ochrony Danych - kontakt: 32 296 21 38. 

 

 
 
 
 

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

             (miejscowość i data)                                                        (czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w „ Razem łatwiej”-  

wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec  poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej. 

            

 

          

………………………………………………………. 

  (imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę  

            na wykorzystanie wizerunku) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek 

zarejestrowany podczas korzystania ze wsparcia w projekcie „Razem Łatwiej - wsparcie 

społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji 

Społecznej” w mediach: Internecie (strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie, strona Urzędu Miasta Będzin, portale społecznościowe), oraz wersji papierowej. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie 

w celu promocji i potrzeb funkcjonowania projektu „Razem łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej  

dzielnicy Grodziec  poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej”. 

Oświadczenie ważne jest do czasu istnienia podstawy prawnej do przetwarzania danych 

osobowych. 

 

 

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

                 miejscowość i data                                                                        podpis  
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 Załącznik nr 3 

do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w „ Razem Łatwiej”-  
wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec  poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 
„Razem Łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec  poprzez rozwinięcie 

działalności Klubu Integracji Społecznej” 
 

1 Nazwisko i imiona 
Kandydata/Kandydatki 

 
 

2 Data urodzenia  
 

3 Adres zamieszkania 
 

 
 

 
 

1. Czy został złożony i podpisany Formularz Rekrutacyjny przez 
Kandydata/Kandydatkę 

□ tak □ nie 

2. Czy Kandydat/Kandydatka zamieszkuje na terenie miasta Będzin 
 

□ tak □ nie 

3. Czy Kandydat/Kandydatka zamieszkuje na obszarze rewitalizowanym 
dzielnicy Grodziec? 
 

□ tak □ nie 

4. Czy zostało przedłożone stosowne zaświadczenie z PUP/ZUS itp. 
wymagane w projekcie 
 

□ tak □ nie 

5. Czy zostało złożone i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
wykorzystanie wizerunku przez Kandydata/Kandydatkę 
 

□ tak □ nie 

 
 

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

        (miejscowość i data)                                                                           (podpis przewodniczącego    

                         Komisji rekrutacyjnej) 
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w „ Razem Łatwiej”-  

wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec  poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej 
 
 

 
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

„Razem Łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec wsparcie poprzez rozwinięcie 
działalności Klubu Integracji Społecznej” 

 
1 Nazwisko i imiona 

Kandydata/Kandydatki 
 
 

2 Adres zamieszkania 
lub pobytu 

 
 

 
 Liczba 

punktów 
1. Osoba z obszaru 

rewitalizowanego/terenu 
miasta Będzin 

□ tak – 1 pkt 
 

□ nie – 0 pkt  

2. Osoba bezrobotna 
 

□ tak – 1 pkt □ nie – 0 pkt  

3. Osoba długotrwale 
bezrobotna  
(osoba pozostająca w rejestrze Urzędu 
Pracy pow. 12 miesięcy w przeciągu 
ostatnich dwóch lat - Ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 
 
- Młodzież (<25 lat) – osoby 
bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 6 miesięcy.  
 

□ tak – 1 pkt 
 
 
 
 
 
 
 

□ nie – 0 pkt  

4.  
Osoba doświadczająca 
wykluczenia społecznego 
bądź wielokrotnego 
wykluczenia społecznego 

osoba korzystająca lub będącą członkiem rodziny korzystającej 
ze świadczeń z pomocy społecznej 

□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 
 

osoba o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 
 

osoba opuszczającą pieczę zastępczą lub członek rodziny 
przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, 

□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 
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osoba z niepełnosprawnością 
□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 

 
osoba objęta dozorem elektronicznym 

□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 
 
członek rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 
niepełnosprawnością; 

□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 
 

osoba niesamodzielna; 
□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 

 
osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań 

□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 
 

osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 

□ tak – 1 pkt    □ nie – 0 pkt 
 
 
 
 

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

        (miejscowość i data)                                                                 (podpis przewodniczącego 
                    Komisji rekrutacyjnej)   
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Razem łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec 

poprzez rozwinięcie działalności  Klubu Integracji Społecznej  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

Ja, niżej podpisana/y………………………………………………………………….......................................  

zamieszkała/y w ………………………………………………………..…………………………………………………..  

posiadająca/y numer PESEL …………………………………………………………………………………………..  

deklaruję udział w projekcie pn. „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie 

działalności Klubu Integracji Społecznej”, numer projektu WND-RPSL.09.01.05-24-0089/20, realizowanym przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-450 Będzin, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 i oświadczam, że:  

a) zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Razem łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy 

Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej”. 

b) zobowiązuję się do stosowania Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Razem łatwiej - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy 

Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej” wraz z wszelkimi zmianami;  

c) spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie; 

d) do projektu przystępuję w celu zwiększenia moich zdolności i umiejętności do podjęcia zatrudnienia 

e) wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, w tym na 

złożenie w terminie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie stosownych dokumentów, potwierdzających status na 

rynku pracy 

f) zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS);  

g) zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą, przedkładania podrobionych, 

przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych dokumentów dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla 

uzyskania wsparcia  zgodnie z art. 297 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2019 poz. 1950) i oświadczam, że 

dane podane w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.  

Od czasu podpisania przeze mnie formularza rekrutacyjnego zmianie uległy następujące 

dane: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej” 
 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

  (Europejski Fundusz Społeczny) 

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

………... 

    

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

  MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                                                  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 Załącznik nr 6 

do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w „ Razem Łatwiej”-  

wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec   

poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

WND-RPSL.09.01.05-24-0089/20 

  
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Razem łatwiej  - wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy 
Grodziec poprzez rozwiniecie działalności Klubu Integracji Społecznej” oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż: 
 
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. 

Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. 
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor 

ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu obsługi ww. projektu,  

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

 udzielenia wsparcia 

 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

 monitoringu 

 ewaluacji 

 kontroli 

 audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

 sprawozdawczości 

 rozliczenia projektu  

 odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

 zachowania trwałości projektu 

 archiwizacji 

 badań i analiz. 

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 – dalej: RODO), wynikający z: 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
file:///C:/Users/C:/Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl
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a) art. 125 i 126 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin (nazwa i adres 

Beneficjenta). 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub 
inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, 
dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w 
przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań 
administracyjnych. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia 

ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów 

dotyczących archiwizacji dokumentów.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia 

moich danych osobowych. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

 



 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej” 
 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

  (Europejski Fundusz Społeczny) 

1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 

statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

 

 

……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU** 

 

 

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu). 

**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


