
ZARZĄDZENIE Nr 6 /2020

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
,, Akfina Jesień"

Na podstawie § 7 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblińe zuządzarn
co następuje:

§1

Ustalam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,, Aktyna Jesień"

realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie.

Regulamin stanoń załączńk do niniejszego zuządzenia.

§2

Traci moc zauądzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia ż0 muca 20I9r.

rr 4l20|9r., w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

,, Aktyrłłra Jesień", oraz ZarząAzeńe Dy,reklora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

z dnia 26 marca 2020t. rt 312020 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

w projekcie ,, Akty,uma Jesień"

§3

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

1,

2.
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Załącznik do zarządzenia 

Dyrektora  OPS w Dęblinie Nr 

6/2020  z dnia 25.05.2020 r. 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Aktywna Jesień” 

 

 

§ 1  

Definicje 

1. Projekt - projekt pn. „Aktywna Jesień” realizowany przez Miasto Dęblin/ Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dęblinie na podstawie umowy nr 24/RPLU.11.02.00-06-

0027/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawartej 

17.11.2017r. między Województwem Lubelskim a Miastem Dęblin; 

2. Beneficjent – Miasto Dęblin / Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą  

w Dęblinie, Dęblin 08-530, ul. Rynek 12; 

3. Realizator - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie 

4. OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin,  

e-mail: ops@um.deblin.pl , www.ops.deblin.pl, tel.81 883 02 16; 

5. Ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t. j.Dz.U.2019 poz. 1507) 

6. Opiekun faktyczny (nieformalny) - osoba pełnoletnia opiekująca się osobą 

niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca 

wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek 

rodziny; 

7. Osoba niesamodzielna - osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego; 

8. Osoba z niepełnosprawnością - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511.), a także osoba z 

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

ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878.); 

9. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną - osoba, u której stwierdzono 

występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności; 

10. Osoba starsza - osoby, które ukończyły 60 lat 

 

mailto:ops@um.deblin.pl


  
 
 

2 
 

 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady i kryteria rekrutacji oraz warunki udziału uczestników  

w projekcie „Aktywna Jesień”, a także zasady i formy wsparcia świadczonego na 

rzecz uczestników w ramach projektu. 

2. Celem projektu jest zwiększenie o 95 liczby osób objętych usługami społecznymi w 

tym usługami opiekuńczymi na terenie miasta Dęblin do 30.04.2021r. poprzez 

działania podejmowane w ramach Domu Dziennej Pomocy Osobom Starszym. 

Umożliwienie funkcjonowania DDPOS oraz Mobilnego Punktu Opieki na terenie 

miasta Dęblin. Poprawa jakości życia 95 osób powyżej 60 roku życia ( 72 kobiety, 23 

mężczyzn) w drodze objęcia usługami o charakterze społecznym i zdrowotnym, w 

tym 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) usługami opiekuńczymi. Wzrost 

samodzielności życiowej wśród 80% z 75 osób powyżej 60 roku życia objętych 

wsparciem DDPOS. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Projekt jest realizowany w okresie od 1.01.2018r. do 31.04.2021r., 

5.  Projekt obejmuje cztery zadania: 

a) Zadanie 1: utworzenie Dziennego Domu Pomocy Osób Starszych „ Aktywna Jesień” – 

realizowane od 01.01.2018r. do 30.04.2018r. 

b) Zadanie 2: diagnoza potrzeb i deficytów UP wraz z pracą socjalną - realizowane  

od 01.05.2018r. do 30.04.2021r.; 

c) Zadanie 3: usługi społeczne i zdrowotne w ramach DDPOS - realizowane  

od 01.05.2018r. do 30.04.2021r.; 

d) Zadanie 4: Mobilny Punkt Opieki – realizowane od 01.05.2018r. do 30.04.2021r. 

 

 

§ 3 

Warunki udziału w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji 

uczestnictwa oraz w okresie udziału w projekcie spełnia łącznie następujące kryteria 

formalne: 

a) jest osobą powyżej 60 roku życia; 

b) zamieszkuje na terenie Miasta Dęblin; 

c) nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 11.2 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020; 

2. Poza kryteriami określonymi w ust. 1 preferowane będą następujące kryteria 

merytoryczne: 
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a) jest osobą z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi) lub osobą 

niesamodzielną; 

b) jest osobą wykluczoną społecznie lub zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, tj. korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej, 

tj. spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej. Przesłanki te są następujące: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; 

bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc  

w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali  

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie 

na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 

ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności 

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub 

narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub 

ekologiczna. 

3. Poza kryteriami podstawowymi w procesie rekrutacji będą brane pod uwagę 

następujące kryteria premiujące, tj. preferencje dla osób należących do poniższych 

grup: 

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdz. 3 pkt 13 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014¬2020; 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi; 

d) osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o 

pomocy społecznej; 

e) osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020 - zakres wsparcia tych osób w projekcie jest 

komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących; 
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§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację przeprowadza OPS w Dęblinie, w następujących terminach:  

 edycja 1 od 09.05.2018r. do 17.05.2018r.  

 edycja 2 od 01.04.2019r. do 30.04.2019r.(składanie deklaracji wraz  

z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019 r.) 

 edycja 3 od 26.05.2020r. do 15.06.2020r. .(składanie deklaracji wraz  

z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2020 r.) 

 

2. Rekrutacja będzie się odbywać według następujących metod: 

a) indywidualna praca socjalna - dotyczy osób, które korzystają z pomocy OPS; 
podstawową metodą będzie analiza dokumentacji danej osoby (wywiadów 
środowiskowych wraz z załącznikami); 

b) środowiskowa praca socjalna - dotyczy osób, które nie korzystają z pomocy OPS; 

podstawową metodą będzie rozpoznanie przez pracowników socjalnych środowisk 

- w celu dotarcia do osób spełniających kryteria, a następnie wdrożenie 

indywidualnej pracy socjalnej. 

3. Ogłoszenie o terminie i miejscu składania dokumentów zgłoszeniowych zostanie 

umieszczone na stronie internetowej Miasta Dęblin oraz OPS oraz na plakatach  

i ulotkach informacyjnych. 

4. W celu ubiegania się o udział w projekcie osoba zainteresowana powinna złożyć 

dokumenty zgłoszeniowe, tj.: deklarację uczestnictwa (załącznik nr 1 do 

regulaminu), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w zbiorach: zbiór nr 1: Uczestnicy projektów dofinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, zbiór nr 2: Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (załącznik nr 2 

do regulaminu) oraz oświadczenie dotyczące kryteriów kwalifikowalności 

(załącznik nr 3 do regulaminu). W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, podpis 

w ich imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny; wymagane jest 

okazanie orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu. 

5. Wzory dokumentów zgłoszeniowych są dostępne w OPS, u pracowników socjalnych 

OPS, na stronie internetowej OPS (www.ops.deblin.pl) oraz na stronie internetowej 

Miasta Dęblin (www.deblin.pl). 

6. Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć pracownikowi socjalnemu OPS (w sytuacji 

wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej) lub 

w siedzibie OPS - bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub na 

adres poczty elektronicznej. Decyduje, odpowiednio: data złożenia pracownikowi 

socjalnemu OPS albo data doręczenia do siedziby OPS. 

7. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez Kierownika OPS biorąc pod uwagę: 

http://www.ops.deblin.pl/
http://(www.deblin.pl)/
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a) kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów; 

b) kolejność zgłoszeń; 

c) analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych; 

d) spełnienie kryteriów podstawowych oraz premiujących. 

8. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych, które spełniają kryteria projektu 

będzie większa niż liczba miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Lista 

rezerwowa będzie tworzona wg kolejności zgłoszeń (data złożenia dokumentów 

zgłoszeniowych) oraz liczby uzyskanych punktów. Osoby z listy będą włączane do 

projektu w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby 

wcześniej zakwalifikowane. Każda z osób zainteresowanych zostanie telefonicznie 

lub osobiście poinformowana o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do 

udziału w projekcie (bądź o wpisaniu na listę rezerwową). 

9. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne w 

rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego 

oznacza rezygnację z udziału w projekcie. 

 

 

§ 5 

Formy wsparcia w Projekcie 

1. Diagnoza potrzeb i deficytów  Uczestników Projektu wraz z pracą socjalną. 

W ramach tego zadania po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu dla każdego z 

nich zostanie przeprowadzona przez psychologa, we współpracy z fizjoterapeutą i 

pracownikiem socjalnym INDYWIDUALNA DIAGNOZA  POTRZEB I DEFICYTÓW. 

Uczestnicy projektu będą aktywnie zaangażowani w dobór odpowiednich form 

wsparcia. Dla każdego Uczestnika Projektu zostanie opracowana indywidualna 

ścieżka wsparcia, uczestnicy zostaną również objęci wsparciem dwóch 

pracowników socjalnych w formie pracy socjalnej. Zdanie to będzie obejmowało 

również wypłatę świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na rzecz 

Uczestników Projektu.   

 

2. Usługi społeczne i zdrowotne w ramach DDPOS: 

W ramach zadania 3 wsparcie przez cały okres projektu objętych zostanie 75 osób. 

Zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:  

a) Trening kompetencji życiowych, 

b) Wsparcie psychologiczne, 

c) Wsparcie fizjoterapeutyczne, 

d) Wsparcie pielęgniarskie, 

e) Spotkania prozdrowotne, 

f) Wyjazdy edukacyjno – integracyjne, 

g) Warsztaty nowoczesnych technologii, 

h) Działania terapeutyczne tj. muzykoterapia, arteterapia,  
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i) Opieka opiekunów dziennych. 

 

3. Mobilny Punkt Opieki. 

Zadanie obejmuje zapewnienie przez 2 opiekunów opieki dla osób starszych, 

niesamodzielnych (w tym również w zastępstwie za opiekuna faktycznego)  

w miejscu ich zamieszkania. Zadanie objętych będzie 20 osób przez cały okres 

realizacji projektu i polegać będzie na świadczeniu usług opiekuńczych przez dwóch 

doświadczonych  opiekunów, którzy zostaną wyposażeni w  „ plecaki opiekuna” tj.  

w pełni wyposażona apteczka, ciśnieniomierz.  

 

 

§ 6 

Obowiązki uczestników Projektu 

Każdy uczestnik zobowiązuje się do: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów zgłoszeniowych; 

b) przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających spełnianie przesłanek 

zakwalifikowania do kategorii osób z niepełnosprawnością lub osób 

niesamodzielnych (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia 

lekarskiego), a także dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów udziału w 

projekcie (podstawowych oraz premiujących); 

c) zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia tego faktu 

własnoręcznym podpisem na deklaracji uczestnictwa w projekcie (w przypadku 

osób ubezwłasnowolnionych, podpis w ich imieniu składa przedstawiciel ustawowy 

lub opiekun prawny; wymagane jest okazanie orzeczenia sądu  

o ubezwłasnowolnieniu); 

d) obecności w miejscu zamieszkania w terminach, w których - zgodnie  

z dokumentacją projektu uzgodnioną z uczestnikiem - mają być świadczone usługi 

oraz współdziałania z osobami świadczącymi te usługi (Mobilny Punkt Opieki); 

e)  uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował lub został 

skierowany, potwierdzając udział własnym podpisem w dokumentacji projektu; 

f) udziału w badaniach ewaluacyjnych (Usługi społeczne i zdrowotne w ramach 

DDPOS); 

g) bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w projekcie; 

h) każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lub w miejscu 

zamieszkania w terminach, w których - zgodnie z dokumentacją projektu 

uzgodnioną z uczestnikiem - mają być świadczone usługi 

i) przekazania informacji dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w 

projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych 

określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. Wspólne wskaźniki 

rezultatu bezpośredniego - §20 ust. 1 umowy). 
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§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik, zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji (w przypadku 

osoby, która jest ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel 

ustawowy lub opiekun prawny).  

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Dęblinie. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

 

 



  
 
 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

Ja, niżej podpisana/-y ............................................................................................................................. ............. 

(imię i nazwisko) 

 

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

                                                                            (adres zamieszkania, PESEL) 

 

Deklaruję chęć udziału w Projekcie pn. . „Aktywna Jesień" realizowanym przez Miasto 
Dęblin/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie na podstawie umowy 
nr 24/RPLU.11.02.00-06-0027/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
zawartej 17.11.2017r. między Województwem Lubelskim a Miastem Dęblin. 
Jednocześnie oświadczam, iż: 
1. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Aktywna 

Jesień" i w pełni go akceptuję. 
2. Zostałam(-em) pouczona(-y) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 
3. Zobowiązuję się do: 
a) wypełnienia oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności zawierającego 

dane osobowe zwykłe i wrażliwe niezbędne do przeprowadzenia procesu 
rekrutacji; 

b) zawarcia umów/kontraktów o udzielenie wsparcia, z którego będę korzystać  
w ramach projektu; 

c) podpisywania list obecności, kart usług oraz innych dokumentów potwierdzających 
realizowanie na moją rzecz wsparcia w projekcie; 

d) udzielania informacji o osiąganych rezultatach na każdym etapie niezbędnych 
realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. 

 
 
 
 
 
Dęblin,……………………..                         ……………………………………….. 
                                                                       Podpis uczestnika projektu lub opiekuna prawnego 
 



 
 
 

 

Zał. nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

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

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych w zakresie 
zbiorów: 

 

1. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, 

2. Centralny  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 

 

I. W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Aktywna Jesień” oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:  
a. Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin dla zbioru nr 1. 
b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa dla zbioru nr 2. 
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,  
c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), 
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

 
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:  

a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, 
monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu – 
dotyczy zbioru nr 1. 

b. realizacji pprojektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania 
wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2. 
 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 
a. Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-202, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z siedzibą 

przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,  

b. Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt – Miasto Deblin/Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dęblinie 

c. Podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – B – Consulting 
Bartłomiej Gębarowski, ul. 3-go Maja 13, 35-030 Rzeszów 

Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub 
kontrole i audyt RPO WL 2014-2020 na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 



 
 
 

 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 
rynku pracy, 

8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020. 

9. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres: ul. Grottgera 
4, 20-029 Lublin. 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. 
 

II. Uwagi dotyczące formularza zgłoszeniowego uczestnika projektu i przetwarzania danych 
wrażliwych: 

1. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią lub jej opiekuna 
prawnego danych w zakresie określonym w załączniku nr 13 do Wytycznych w zakresie warunków 
gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

2. Osoba zgłaszająca się do projektu może odmówić podania danych wrażliwych w zakresie: 
a. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 
b. Osoba z niepełnosprawnościami  
c. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

 
3. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy projekt skierowany jest do grup charakteryzujących się przedmiotowymi 
cechami, wówczas odmowa ta skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika 
oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie. 

 
III. Oświadczenie dotyczące podania danych wrażliwych w formularzu zgłoszeniowym uczestnika: 

(należy zaznaczyć właściwe pole w ramach każdego punktu) 
  

1) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  
 
  wyrażam zgodę na podanie informacji        odmawiam podania informacji 
 

2) Osoba z niepełnosprawnościami  
 

  wyrażam zgodę na podanie informacji        odmawiam podania informacji 
 

3) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej niż wymienione poniżej: 
a. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 
b. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
c. Osoba z niepełnosprawnościami 
d. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
e. W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
f. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 
 

  wyrażam zgodę na podanie informacji        odmawiam podania informacji 
 
 
 

…..……………………………………… ……………..…………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Załącznik nr 3 

 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI 

DANE OSOBOWE 

Imię:  

Nazwisko:  

Data urodzenia:  

Płeć: Kobieta      Mężczyzna    

Numer PESEL:  

Miejsce urodzenia:  

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu: 
 

DANE TELEADRESOWE 

Miejsce zamieszkania: 

Ulica:  

Numer domu:  

Numer lokalu:  

Nazwa miejscowości:  

Powiat:  

Gmina:  

Województwo:  

Telefon kontaktowy:  

STATUS UCZESTNIKA 

(Proszę postawić krzyżyk (X) przy wybranych odpowiedziach.) 

Osoba bezrobotna1  

Osoba niepracująca  

Osoba pracująca2:  

Osoba pracująca w administracji rządowej  

Osoba pracująca w administracji samorządowej  



 

  
 

2 
 

Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

Osoba pracująca w MiŚP (małym i średnim przedsiębiorstwie)  

Osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

Osoba prowadząca działalność gospodarczą  

Wykształcenie – brak formalnego wykształcenia  

Wykształcenie podstawowe  

Wykształcenie gimnazjalne  

Wykształcenie ponadgimnazjalne  

Wykształcenie policealne  

Wykształcenie wyższe  

DODATKOWE INFORMACJE(DANE WRAŻLIWE) 

(Proszę postawić krzyżyk (X) przy wybranych odpowiedziach.) 

 

Osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w tym 

osoba z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w 

ustawie z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi 

TAK  

NIE  

 Odmowa podania informacji 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia 

TAK  

NIE  

 Odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

TAK  

NIE  

 Odmowa podania informacji 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym  bez osób 

pracujących, 

TAK  

NIE  

 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 

na utrzymaniu 

TAK  

NIE  

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

TAK  

NIE  

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż 

wymienione powyżej) wymienionej w art. 7 ustawy  

o pomocy społecznej z 12.03.2004r.    

TAK  

NIE  

 Odmowa podania informacji 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE 

(Proszę postawić krzyżyk (X) przy wybranych odpowiedziach.) 

Tak 

 

Nie 

 

Zamieszkuję na terenie Miasta Dęblin.   

Nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 

11.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 

  

Jestem osobą starszą ( pow. 60 roku życia)   

Jestem osobą z niepełnosprawnością w stopniu:   

Lekkim ( w orzecznictwie ZUS: częściowa niezdolność do pracy)   

umiarkowanym (w orzecznictwie ZUS: całkowita niezdolność do pracy)   

Znacznym (w orzecznictwie ZUS: całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej 

egzystencji)   

Jestem osobą niesamodzielną   

Jestem osobą wykluczoną społecznie lub zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, tj. korzystam ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej, 

tj. spełniam co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej. 

  

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającą 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdz. 3 pkt 11 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

  

Jestem osobą z niepełnosprawnością sprzężoną lub osobą z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym:   

- osobą z niepełnosprawnością intelektualną   

- osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi   

Korzystam ze wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 

2020. 
  

Mój dochód 4 na osobę w rodzinie wynosi:   

Osoba samotna:   

do 701,00 zł   

do 1051,50 zł   



 

  
 

4 
 

do 1402,00 zł   

powyżej 1402,01 zł   

Gospodarstwo wieloosobowe:   

do 528,00 zł na osobę w rodzinie   

do 792,00 zł na osobę w rodzinie   

do 1056,00 zł na osobę w rodzinie   

powyżej 1056,01 zł na osobę w rodzinie   

 

 

...........................................................                                   ............................................................ 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                          PODPIS 

 

 

              …………………………………………… 

                    PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Osoba  bezrobotna –osoba  pozostająca  bez  pracy,  gotowa  do  podjęcia  pracy  i  aktywnie  poszukujące  

zatrudnienia.  Definicja  uwzględnia  osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, 

nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 

bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne.  
2 Osoba pracująca -osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z 

której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która 

jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub 

szkolenie. 
3 Dotyczy osób ubezwłasnowolnionych sądowo. 
4Dochód – wszystkie dochody osoby lub rodziny (wynagrodzenie, emerytura lub renta, dodatek 
pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, ekwiwalent za węgiel, alimenty, dodatek mieszkaniowy, ryczałt 
energetyczny) 
 



 

  
 

5 
 

 


