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ZARZĄDZENIE NR 20/2017 

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

POSTOMINIE 

z dnia 3 lipca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz powołania 

komisji rekrutacyjnej do projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno 

zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 

z terenu Gminy Postomino”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, 

Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 

Na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Postomino Nr XXIX/345/04 Rady Gminy Postomino 

z dnia 17 grudnia 2004 r. z późn. zm. w związku z Umową ramową nr UDA-RPZP.07.01.00-

32-K426/17-00 z 29.06.2017 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Ustanawiam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Zróbmy to razem 

– aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym z terenu Gminy Postomino” w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2.  Powołuje się komisję rekrutacyjną do projektu pod nazwą „Zróbmy to razem – 

aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym z terenu Gminy Postomino” w następującym składzie: 

1. Grażyna Jędrzejewska- Starszy Pracownik Socjalny, 

2. Sylwester Pająk- Specjalista Pracy Socjalnej, 

3. Bożena Jarzębska- Starszy Pracownik Socjalny, 

4. Halina Sławska- Starszy Pracownik Socjalny. 

§ 3. Komisję, o której mowa w §2 powołuje się na okres trwania projektu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Postominie 

/-/ Krystyna Ślebioda 
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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”  

§ 1 

1. Wykaz pojęć i skrótów: 

1) Projekt – Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”, 

2) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Zróbmy to razem – 

aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym 

z terenu Gminy Postomino”, 

3) Beneficjent – Gmina Postomino, 

4) Realizator – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie, 

5) Uczestnik Projektu/ Uczestnik – osoba (kobieta, mężczyzna) zakwalifikowana do udziału w 

Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

2. Wykaz skrótów: 

1) UE – Unia Europejska, 

2) EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

3) RPO WZ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 

4) GOPS  –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie, 

5) ON – osoba niepełnosprawna 

6) PAL – Program Aktywności Lokalnej 

7) POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Informacje o Projekcie 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w 

Projekcie pt. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”, 

realizowanym w ramach osi priorytetowej VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. 

Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 

instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej współfinansowanym przez 

Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z RPO WZ na lata 2014 - 2020. 

2. Beneficjentem Projektu (wnioskodawcą) jest Gmina Postomino, natomiast Realizatorem 

Projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie. 

3. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 886 327,44 zł. 

4. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 2 443 317,44 zł. 

5. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2017 r. - 31.12.2021 r. 

6. Biuro Projektu znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie, Postomino 

30, 76-113 Postomino. 
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§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wzrost samodzielności oraz 

zwiększenie  zdolności   do  zatrudnienia,  w  okresie  01.07.2017  r.   –  31.12.2021  r.,   160   

osób  z województwa zachodniopomorskiego, zamieszkałych w gminie Postomino, 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. 

2. Pomocą zostaną objęte 160 osoby (100k i 60m) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym z powodu bezrobocia, 

osoby 

z niepełnosprawnością (lekkim lub umiarkowanym stopniem), osoby korzystające z POPŻ, 

zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze środowisk lokalnych 

zdiagnozowanych jako zdegradowane. 

3. Do projektu przyjęte zostaną osoby z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

a) Kontrakty socjalne: 80 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu (50k i 30m), 

w tym 9 ON (6k i 3m); 

b) PAL: 80 osób (50k i 30m) w tym 60 osób zakwalifikowanych do I i II profilu oraz 20 osób 

w wieku poprodukcyjnym w tym 9 ON (6k i 3m). 

4. Ponadto zakłada się, że wśród zrekrutowanej grupy docelowej znajdzie się: 

a) 5 osób w każdym roku uzależnionych od alkoholu (łącznie 20 osób); 

b) 15 osób w każdym roku z rodzin dysfunkcyjnych. 

5. Zadania przewidziane w Projekcie dla Uczestników: 

1) Aktywna integracja w ramach realizacji kontraktów socjalnych: 

a) diagnoza i opracowanie indywidualnych planów działania (IPD); 

b) indywidualne poradnictwo psychologiczne; 

c) mediacja rodzinna; 

d) Warsztaty prawne; 

e) warsztaty kształtowania kompetencji; 

f) trening pokonywania sytuacji kryzysowych; 

g) terapia motywująca do podjęcia leczenia odwykowego (5 osób w każdym roku); 

h) Warsztaty wizażu i autoprezentacji; 

i) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - gospodarowania budżetem domowym,; 

j) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - gospodarowania zasobami 

żywnościowymi; 

k) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - savoir vivre; 

l) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - rękodzieło; 

m) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - perfekcyjna pani domu; 

n) terapia rodzinna; 

o) doradztwo zawodowe; 

p) Kurs podstaw obsługi komputera; 

q) Kurs prawa jazdy kat. B (4 osoby rocznie); 

r) Kwalifikacyjne kursy zawodowe (20 osób rocznie); 

s) Staże zawodowe wraz z dodatkiem stażowym (20 osób rocznie); 

t) Przerwy kawowe dla uczestników wsparcia i szkoleń; 

u) Zwrot kosztów dojazdu uczestników na staże zawodowe; 

v) Ubezpieczenie NNW dla uczestników. 
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2) Aktywna integracja w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej: 

a) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - gospodarowania budżetem domowym,; 

b) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - gospodarowania zasobami 

żywnościowymi; 

c) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - savoir vivre; 

d) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - rękodzieło; 

e) Warsztaty nauki i planowania udanego życia - perfekcyjna pani domu; 

f) Warsztaty kształtowania kompetencji; 

g) Poradnictwo i pomoc specjalistyczna psychologa (dyżur 1 x w tygodniu po 2 h); 

h) Zajęcia ruchowe (4 x w miesiącu po 1h); 

i) Warsztaty ekologiczne (4 x w miesiącu po 1h); 

j) Warsztaty dla kobiet „Jak być skuteczną” (4 x w miesiącu po 2h); 

k) Warsztaty rękodzieła (4 x w miesiącu po 2h) 

l)  Spotkania grupy samopomocowej, wsparcie koleżeński (3 x w tygodniu po 2h) 

m) Imprezy integracyjne dla uczestników projektu oraz społeczności lokalnej; 

3) Działania o charakterze środowiskowym w ramach realizacji Programu Aktywności 

Lokalnej: 

a) Spotkania ze społecznością lokalną w celu tworzenia i wdrażania PAL; 

b) Organizacja przez członków grup samopomocowych imprez integracyjnych (5 imprez); 

c) Organizacja przez członków grup samopomocowych imprez integracyjnych dla 

społeczności seniorów (5 imprez); 

d) Organizacja przez członków grup samopomocowych imprez integracyjnych dla 

uczestników projektu (5 imprez). 

6. Zajęcia i egzaminy odbywać się będą w odpowiednio wyposażonych salach, dostosowanych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę 

wykładowców. 

7. Udział w Projekcie jest nieodpłatny. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba: 

1) zamieszkała na terenie Gminy Postomino; 

2) zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; 

3) należąca do jednej z grup wymienionych w § 3 ust. 2,3 i 4. 

2. Warunkiem  uczestnictwa  w  Projekcie   po  spełnieniu  warunków   z  §  4  ust.   1  jest  

złożenie  w Biurze Projektu następujących dokumentów: 

1) poprawnie wypełnionej ankiety kwalifikacyjnej; 

2) oświadczenie o niepełnosprawności. 

 

Osoby zakwalifikowane dodatkowo muszą złożyć: 

a) deklarację uczestnictwa w projekcie; 

b) oświadczenie uczestnika projektu; 

c) kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku ON); 
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§ 5 

Zasady rekrutacji 
1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasady równości płci. 

2. Kandydaci/tki przed złożeniem ankiety kwalifikacyjnej mają obowiązek zapoznania 

się z Regulaminem. 

3. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły. 

4. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych zatrudnionych u Realizatora. 

5. Realizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w momencie 

zrekrutowania zakładanej liczby Uczestników Projektu. 

6. Realizator może wydłużyć termin rekrutacji lub przeprowadzić dodatkową rekrutację 

w przypadku, gdy nie zrekrutuje wystarczającej liczby Uczestników. 

7. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu opatrzone 

miejscowością, datą i czytelnym podpisem kandydata. 

8. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym przez 

pracowników socjalnych, a kandydaci/tki będą niezwłocznie informowani o ewentualnej 

konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 

9. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie 

wymagane dokumenty poprawne formalnie. 

10. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby Uczestników będą rejestrowane na 

liście rezerwowej. Zakończenie rekrutacji  zostanie  ogłoszone  na  stronie  internetowej 

Realizatora. 

11. Do wyboru Uczestników Projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w skład, której 

wchodzić będą 3 osoby: Kierownik GOPS, pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS. 

12. Kryteria rekrutacji formalne: 

1) miejsce zamieszkania w Gminie Postomino; 

2) przynależenie do jednej z grup docelowych. 

13. Kryteria dodatkowo punktowane: 

1) zakwalifikowanie do III profilu pomocy – 7 punktów; 

2) korzystanie z POPŻ – 2 punkty; 

3) niepełnosprawność – 3 punkty; 

4) wieloprzyczynowość korzystania  z pomocy społecznej – 5 punktów. 

14. W przypadku spełnienia kilku kryteriów premiujących punkty będą sumowane. 

15. Na potwierdzenie spełnienia poszczególnych kryteriów w procesie rekrutacji kandydaci/tki 

zobowiązani będą przedłożyć: 

1) na potwierdzenie zakwalifikowania do III profilu pomocy – zaświadczenie z powiatowego 

urzędu pracy; 

2) na potwierdzenie korzystania z PO PŻ – oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności 

za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 

3) na potwierdzenie niepełnosprawności – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia (w kopii); 

4) na potwierdzenie wieloprzyczynowości korzystania z pomocy społecznej – zaświadczenie 

z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności 

za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

16. O wynikach rekrutacji kandydaci/tki, którzy/e zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiści. 
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17. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na 

podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, zostaje skreślona z listy Uczestników. Na 

powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy  rezerwowej. 

18. Dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przez kandydatów/ki nie podlegają zwrotowi. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) nieodpłatnego uczestnictwa w formach wsparcia; 

2) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia; 

3) korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) Uczestniczenia w  formach  wsparcia  w  pełnym  zakresie  przewidzianym   programem,   

przy minimum 80% obecności; 

2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz 

kulturalnego zachowania; 

3) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 

4) usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia 

lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych 

okoliczności; 

5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności 

od wymogów programowych; 

6) wypełniania dokumentów koniecznych dla realizacji Projektu; 

6) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu, w szczególności 

związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, 

zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego z EFS; 

7) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 

Beneficjentowi/Realizatorowi Projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących 

sprawozdawczości Projektu; 

8) przekazania Realizatorowi danych po zakończeniu Projektu potrzebnych do wyliczenia 

wskaźników efektywności społeczno-zawodowych do 3 miesięcy od zakończenia udziału 

w Projekcie. 

 

§ 7 

Rezygnacja z udziału w Projekcie 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji 

z udziału w Projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w 

Biurze Projektu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia. 

2. Realizator dopuszcza rezygnację z udziału we wsparciu w trakcie jej trwania tylko w 

przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, uniemożliwiających 

dalszy udział 

we wsparciu. 

3. Uczestnik ostatecznie zostaje skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku: 

1) naruszenia swoich obowiązków wymienionych w § 6 ust. 2 Regulaminu; 
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2) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa 

§ 7 ust. 1. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu, udział w Projekcie proponowany 

jest kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej. 

5. Osoba rezygnująca lub skreślona z udziału w Projekcie wypełnia ankietę wyjścia/test i inne  

dokumenty potrzebne do sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Każda osoba kandydująca lub biorąca udział w Projekcie akceptuje warunki Regulaminu 

poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa projekcie. 

2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu, tj. od 01.07.2017 r. do 31.12.2021 r. 

3. Realizator ma prawo w każdym czasie do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

3.   Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy  Społecznej w Postominie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 

Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 

społecznej, zawodowej 

 

ANKIETA KWALIFIKACYJNA 

 

Szanowny/a Panie/Pani 

 

Poniższa ankieta ma na celu zebranie informacji na Pana/Pani temat, umożliwiających proces 

kwalifikujący kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Zróbmy to razem – aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym 

z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, 

Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 

 

Proszę wypełniać drukowanymi literami: 

 

L.p. Zakres danych Pola do uzupełnienia / Proszę wypełnić: 

1.  Imię i Nazwisko:  

2.  Wiek w chwili przystąpienia do projektu:  

3.  Data urodzenia:  

4.  PESEL:  

5.  Płeć:  

 Miejsce zamieszkania i dane do kontaktu Pola do uzupełnienia / Proszę wypełnić: 

6.  Województwo:  

7.  Powiat:  

8.  Gmina:  

9.  Miejscowość:  

10.  Ulica:  

11.  Nr budynku:  

12.  Nr lokalu:  

13.  Kod pocztowy:  

14.  Telefon kontaktowy:  

15.  Adres e-mail:  

  Przy odpowiednim polu proszę 

zaznaczyć „X”: 

16.  Niepełnosprawność znaczna:  

17.  Niepełnosprawność umiarkowana:  
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18.  Niepełnosprawność lekka:  

19.  Brak niepełnosprawności:  

 Status uczestnika projektu Proszę wpisać Tak lub Nie: 

20.  Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, 

zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy – weryfikacja na podstawie 

zaświadczenia z PUP o udzielanym profilu 

pomocy 

 

 

 

 Status na rynku pracy Przy odpowiednim polu proszę 

zaznaczyć „X”: 

21.  Osoby zarejestrowana w PUP, jako osoba 

bezrobotna: 

 

22.  Osoba bierna zawodowo - nieaktywna 

zawodowo (to osoba, która w danej chwili nie 

tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i 

nie jest bezrobotna). Student studiów 

stacjonarnych jest uznany za osobę bierną 

zawodowo. Osoba na urlopie wychowawczym 

jest uznawana za bierną zawodowo, chyba, że 

jest zarejestrowana już, jako bezrobotna 

(wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność 

na własny rachunek (w tym członek rodziny 

bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 

działalność) nie jest uznawana za bierną 

zawodowo. 

 

23.  Osoba długotrwale bezrobotna, czyli: 

 młodzież (poniżej 25 lat) – osoby bezrobotne 

nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 

 dorośli (25 lat i więcej) – osoby bezrobotne 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy. 

 

24.  Osoby bez doświadczenia zawodowego:  

 Poziom wykształcenia Przy odpowiednim polu proszę 

zaznaczyć „X”: 

25.  Podstawowe:  

26.  Gimnazjalne:  

27.  Ponadgimnazjalne:  
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28.  Zawodowe:  

29.  Średnie ogólne:  

30.  Średnie zawodowe:  

31.  Policealne:  

32.  Wyższe:  

33.  W trakcie studiów w trybie zaocznym lub 

wieczorowym: 

 

 Wsparcie z programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 

Przy odpowiednim polu proszę 

zaznaczyć „X”: 

34.  Otrzymałem/łam wsparcie w ramach PO PŻ  

w roku ……………….. 

 

35.  Otrzymuję wsparcie w ramach PO PŻ  

36.  Nie uczestniczyłem/am we wsparciu w ramach 

PO PŻ 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z 

prawdą. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zbieranych na 

potrzeby rekrutacji do projektu pn: „Zróbmy to razem – aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 

Postomino” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014 - 2020 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Postominie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

3. Zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w 

pełni 

akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

                                           

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

          Miejscowość, data                                                                                                             Czytelny podpis 
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OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie do projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym z terenu Gminy Postomino” nr projektu RPZP.07.06.00-32-K002/16-00 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oświadczam, że: 

 jestem/nie jestem osobą niepełnosprawną1.  

 

W przypadku występowania niepełnosprawności proszę podać jej rodzaj 

………………………………………………….. 

i zaznaczyć krzyżykiem właściwy stopień niepełnosprawności:  

 

- niepełnosprawność znaczna     

- niepełnosprawność umiarkowana    

- niepełnosprawność lekka     

- brak niepełnosprawności     

 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Miejscowość , data i czytelny podpis. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej 

podpisany(a),...................................................................................................................... 

                                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

zamieszkały(a) 

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

                          (adres zamieszkania: kod miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) 

 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt.: „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno 

zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu 

Gminy 

Postomino” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

realizowanym w ramach Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy 

na rzecz integracji osób 

i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na 

aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 

społecznej, zawodowej 

nr projektu RPZP.07.06.00-32-K002/16-00.  

Projekt jest realizowany przez Gminę Postomino w partnerstwie z Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Słupsku, w terminie od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie 

aktywizacji zawodowej (IPD) wsparcie specjalistycznego oraz warsztatów kształtujących 

kompetencje  

i umiejętności społeczne, kursów i staży zawodowych, poradnictwa zawodowego. 

 

Oświadczam, że: 

 

1. spełniam kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, 

2. zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, 

3. 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; 

4. w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 

statusu na rynku pracy; 

5. oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych, 

6. zostałem poinformowany(a), że projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym 

z terenu Gminy Postomino” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

7. zapoznałem(am) się z zasadami udziału w w/w. projekcie zawartymi w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa i akceptuję warunki powyższych Regulaminów. 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Miejscowość , data i czytelny podpis. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno 
zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu 
Gminy Postomino”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020; 

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020: 

1) rozporządzenia 1303/2013; 

2) rozporządzenia nr 1304/2013; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

1) rozporządzenia nr 1303/2013; 

2) rozporządzenia nr 1304/2013; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające 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 a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi; 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Zróbmy 
to razem – aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 
i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020); 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki 
Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt  - 
Gmina Postomino, 76-113 Postomino 30 (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Postominie, 76-113 Postomino 30  (nazwa i adres ww. podmiotów); moje dane osobowe mogą 
zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego2, 
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta;  moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

6. 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; 

                                                 
2 Powierzający oznacza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył 

Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów: (1) Projekty RPO WZ 2014-2020, (2) Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 



 

 

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 

Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 

społecznej, zawodowej 

 

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

8. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu  

(czytelnie)  

 

Podpis *  

Data, Miejscowość   

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

opiekuna. 
 

Wyrażam/nie wyrażam** zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wypowiedzi przez Gminę Postomino dla celów działań informacyjno-

promocyjnych związanych z realizacją Projektu na stronie internetowej projektu oraz w 

materiałach promocyjnych.  

 

** należy zakreślić właściwą odpowiedź  
 

Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu  

(czytelnie)  

 

Podpis *  

Data, Miejscowość   

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

opiekuna 

 

 


