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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach WRPO2014+ realizowanym przez Miasto Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lesznie, Fundację Aktywizacja Oddział w Poznaniu oraz Fundację „Odzew” w Lesznie 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Usługi społeczne dla mieszkańców Leszna” 

współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 7. Włączenie 

społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 

2. Celem głównym projektu jest poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych o różnorodne formy usług 

opiekuńczych i wspomagających osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów faktycznych, wsparcie 

opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz przeciwdziałanie marginalizacji lub 

instytucjonalizacji osób niesamodzielnych poprzez stworzenie miejsca krótkookresowego dziennego pobytu 

służącego poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie opiekunów faktycznych. Działania 

projektowe zostaną skierowane do 260 osób w tym do 100 opiekunów faktycznych w okresie do dnia                 

31.10. 2018 roku i prowadzone będą na terenie miasta Leszna  

3. Udział w projekcie jest bezpłatny z wyjątkiem usług opiekuńczych, których odpłatność nalicza się zgodnie            

z uchwałą Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia   

z opłat, jak również tryb ich pobierania. 

4. Biuro projektu znajduje się w Lesznie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie 

5. Projekt realizowany jest w partnerstwie. 

Partner wiodący:  

• Miasto Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie z siedzibą w Lesznie,  

          ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno 

Partnerzy: 

• Fundacja Aktywizacja z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa 

(Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja             
w Poznaniu, ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853  Poznań) 

• Fundacja Odzew z siedzibą w Lesznie, Al. Jana Pawła II 15a, 64-100 Leszno 

 

§2 

Zakres wsparcia merytorycznego oferowanego w projekcie 

 

1) Przedmiotem projektu jest prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych 

skierowanych do 160 osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, oraz do 100 opiekunów 

faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych w Lesznie. 

2) W ramach projektu osoby w nim uczestniczące będą mogły korzystać z następujących form wsparcia tj. 
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a. z usług opiekuńczych i asystenckich w tym ze wsparcia trenera aktywności poprzez wsparcie 

środowiskowe osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych poprzez działanie trenerów 

aktywności oraz wsparcie specjalistyczne 

b. z Centrum Usamodzielniania – wsparcie osób zależnych oraz ich opiekunów faktycznych w opiece 

nad osobami niesamodzielnymi, 

c. ze szkoleń i kursów,   

d. z integracyjnego wyjazdowego warsztatu aktywizacji społecznej – wsparcia integracyjno-

szkoleniowego dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych 

 

§3 

Kryteria uczestnictwa 

 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie miasta Leszna, która w dniu podpisania 

Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą niesamodzielną 

i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z 

niepełnosprawnością zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

2. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą               

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa            

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 to: 

a. osoby lub rodziny 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 tj.: 

1) niepełnosprawność; 

2) długotrwała lub ciężka choroba; 

b. 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 tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046),                

a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016, poz.546 z późn. zm.); 

c. osoby niesamodzielne tj. 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;  

d. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa posiadające stopień 

niepełnosprawności 

e. opiekun faktyczny osoby z niepełnosprawnością 

3. Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z  obszarów wsparcia określonych w §2 ust 2 a-d. 
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§4 

Zasady naboru 

 

1. Zgłoszenie kandydatów są przyjmowane osobiście w: siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                     

w Lesznie a także w siedzibie Fundacji Odzew w Lesznie oraz w utworzonym w ramach projektu Centrum 

Usamodzielniania 

2. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada następujące dokumenty 

(do pobrania w lokalizacjach wskazanych w §1 lub do pobrania na stronach internetowych Miasta 

Leszna/Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, Fundacji Odzew w Lesznie oraz Fundacji 

Aktywizacja Oddział w Poznaniu): 

a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3), 

b. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1), 

c. deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2), 

d. regulamin rekrutacyjny,  

e. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).  

w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie, kandydat przedkłada również: 

f. dowód osobisty – do wglądu w celu potwierdzenia podstawowych danych osobowych, 

g. inne zaświadczenia lub oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą 

3. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych kryteriów 

uczestnictwa określonych w §3. 

4. Kwalifikacja uczestników jest prowadzona w trybie ciągłym rekrutacji. O kolejności przyjęcia do projektu 

decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:  

a. preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3, pkt. 13 Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, i/lub w przypadku możliwości 

objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, preferowane jest wsparcie adresowane do osób                

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                  

z niepełnosprawnością intelektualną oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi.  

b. w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich pierwszeństwo ponad wyżej wymienionymi 

przesłankami mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 

w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także osoby 

korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

c. po wyżej wymienionych przesłankach pierwszeństwo mają także osoby, które w okresie 3 miesięcy                

od zgłoszenia chęci udziału w projekcie wyszły ze szpitala i niezwłocznie potrzebują pomocy w formie 

usług opiekuńczych i specjalistycznych. 

5. Kandydaci do uczestnictwa będący opiekunami faktycznymi są kierowani bezpośrednio do odpowiedniego 

partnera świadczącego w projekcie wsparcie dla opiekunów faktycznych. Partnerzy kwalifikują kandydatów 

do udziału w projekcie. 

6. Kwalifikacja uczestników będących osobami niesamodzielnymi i/lub osobami z niepełnosprawnością oraz 

opiekunów faktycznych  jest prowadzona poprzez: 
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a. wstępne rozpoznanie potrzeb kandydata do udziału w projekcie przeprowadza pracownik 

odpowiedniego Partnera, który weryfikuje kandydata pod względem spełnienia kryterium uczestnictwa, 

przeprowadza wywiad wstępny, pomaga kandydatowi w wyborze dopasowanego obszaru wsparcia w 

projekcie zgodnie z zasadą podmiotowości i pomocniczości. 

b. wywiad środowiskowy, w przypadku osób objętych usługami opiekuńczymi, przeprowadzony przez Dział 

Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.  

7. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu 

rozpoczęcia realizacji działań jest przekazywana kandydatowi przez Partnera odpowiedzialnego za realizację 

wybranego obszaru wsparcia z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez kandydata                

w formularzu rekrutacyjnym. 

8. Liczba miejsc we wszystkich obszarach wsparcia jest ograniczona. 

 

§5 

Rozpoczęcie uczestnictwa 

 

1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuję się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia                 

w ramach projektu. 

2. W związku z udziałem w projekcie uczestnik będący osobą niesamodzielną i/lub osobą                                               

z niepełnosprawnością (z pominięciem uczestników projektu będących opiekunami faktycznymi osób 

niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością) wraz z upoważnionym pracownikiem Partnera 

odpowiedzialnym za realizację wybranego obszaru wsparcia podpisuje opracowany Indywidualny Plan 

Rozwoju. 

 

§6 

Zakończenie uczestnictwa 

 

1. Zakończenie uczestnictwa w projekcie następuje z chwilą: 

a. zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem 

Rozwoju, 

b. przerwania uczestnictwa przed zrealizowaniem zaplanowanych działań w związku z: 

–  rezygnacją z uczestnictwa, 

–  skreśleniem z listy uczestników na zasadach określonych w pkt. 2. 

2. Zamiar rezygnacji z uczestnictwa uczestnik zgłasza w formie pisemnej. Zgłoszenie rezygnacji powinno 

obejmować jako minimum następujące informacje: 

a. imię i nazwisko uczestnika, 

b. PESEL uczestnika, 

c. datę rezygnacji, 

d. powód rezygnacji. 

3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach: 

a. niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, 

b. niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych form wsparcia określonych przez 

Partnerów lub podwykonawców projektu. 

4. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Zespół projektowy lub przedstawiciel Partnera 

odpowiedzialnego za realizację obszaru wsparcia, w którym bierze udział uczestnik lub z własnej inicjatywy 
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po uzyskaniu informacji mogących być podstawą dla skreślenia i po odbyciu konsultacji  z przedstawicielem 

Partnera odpowiedzialnego za realizację obszaru wsparcia, w którym bierze udział uczestnik. 

5. Osoba, która zakończyła udział w projekcie składa oświadczenie uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu 

udziału w projekcie. 

6. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie 

potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.  

 

§7 

Zobowiązania realizatorów projektu 

 

1. Partner wiodący (Miasto Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie) zobowiązuje się do: 

a. prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, 

b. informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić im realizację 

zaplanowanych działań, w sytuacji gdy informacje takie nie zostałyby lub nie mogłyby zostać przekazane 

przez Partnera odpowiedzialnego za realizację danego obszaru wsparcia, 

c. przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami prowadzonymi przez 

Partnerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary wsparcia, 

d. przyjmowania i rozpatrywania wniosków uczestników o pomoc finansową. 

2. Partnerzy odpowiedzialni za poszczególne obszary wsparcia zobowiązują się do: 

a. prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, 

b. opracowania dla każdego z uczestników Karty udzielonego wsparcia uczestnika projektu i 

Indywidualnego Planu Rozwoju oraz bieżącej aktualizacji dokumentów, 

c. zapewnienia odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia 

zaplanowanych działań, 

d. nieodpłatnego przekazania każdemu z Uczestników materiałów szkoleniowych. 

 

§8 

Zobowiązania uczestników projektu 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. realizacji działań określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju, 

b. podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list obecności, dzienników 

usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów wskazanych przez prowadzącego 

usługę/zajęcia, 

c. wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, 

d. przystąpienia do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy), 

e. bieżącego informowania Partnera odpowiedzialnego za prowadzenie usługi/zajęć w ramach danego 

obszaru wsparcia o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie.  
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§9 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator projektu wraz z Partnerami zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy czym 

wszelkie zmiany wprowadzane będą w formie pisemnej. Informacje o ewentualnej zmianie regulaminu 

zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miasta Leszna, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie              

w Lesznie, Fundacji Odzew oraz Fundacji Aktywizacja.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Usługi społeczne dla 

mieszkańców miasta Leszna” i obowiązuje do 31.10.2018 roku. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią „Regulaminu”, zobowiązuję się do jego przestrzegania     

i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

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

   Miejscowość, data                   Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” 
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Załącznik nr 1 

Formularz rekrutacyjny 

 

kandydata/ki do uczestnictwa w projekcie  

„Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” 

 

Dane uczestnika/czki 

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL 

           

 zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL 

Wykształcenie 
(należy zaznaczyć X właściwy poziom 

ISCED) 

ISCED 5-8 Wyższe   

ISCED 4 Policealne   

ISCED 3 Ponadgminazjalne (liceum, technikum, szkoła 

zawodowa) 

 

ISCED 2 Gimnazjalne   

ISCED 1 Podstawowe   

ISCED 0 Brak   

   

Dane kontaktowe uczestnika 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
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Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 
 

Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy 
 

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy 

lub raport z SEPI  

Tak  Nie  

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urzędzie 

pracy 
 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy. 

Tak  Nie  

W tym długotrwale bezrobotny 
 

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 na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 

uczestnictwa w projekcie. 

Tak  Nie  

Bierny zawodowo 
 

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym 

(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 

okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już 

jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

Tak  Nie  

W tym osoba ucząca się Tak  Nie  

W tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu Tak  Nie  
Osobą pracująca (niezależnie od rodzaju umowy) 
 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Studenci, 

którzy są zatrudnieni (również na część etatu) , powinni być wykazywani jako osoby 

pracujące. 

Tak  Nie  

osoba pracująca w administracji rządowej  

osoba pracująca w administracji samorządowej  

inne  

osoba pracująca w MMŚP  

osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

osoba prowadząca działalność na własny rachunek  

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

Zatrudniony w:  

 
Należy podać nazwę przedsiębiorstwa / 

instytucji, w której uczestnik jest 
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zatrudniony 

Wykonywany zawód: 

 

Nauczyciel kształcenia zawodowego  

Nauczyciel kształcenia ogólnego  

Nauczyciel wychowania przedszkolnego  

Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

Pracownik instytucji rynku pracy  

Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

Rolnik  

Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  

Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

Pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej  

Instruktor praktycznej nauki zawodu  

Inny  

Status uczestnika/czki projektu w chwili przystąpienia do projektu 

 
(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest kierowany do 

danej grupy docelowej) 

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
 

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem 

krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 

Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada 

polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się 

poza terenem Polski. 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Obywatelstwo:  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 

2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, 

osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu 

bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg 

standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

Tak  Nie  
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Osoba z niepełnosprawnościami 
 

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 2046), a także osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie  zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 546 

ze zmianami), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Jeśli TAK podać stopień niepełnosprawności 

lekki  

umiarkowany  

znaczny  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym, bez osób pracujących 
 

Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo 

bezrobotni albo bierni zawodowo. 

Tak  Nie  

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
 

(Należy wypełnić tylko w przypadku gdy powyżej zaznaczono odpowiedź: Tak) 

 

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem/rodzicami.  

 

Tak  Nie  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu 
 

Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo 

oraz mieszkają z rodzicem.             

Tak  Nie  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do mieszkań, 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z 

wykształceniem na poziomie ISCED 0. 

(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia) 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Korzystanie przez osobę/rodzinę ze świadczeń pomocy społecznej 
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Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Korzystanie przez osobę/ rodzinę z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

Tak  Nie  
Odmowa podania 

informacji 
 

Inne informacje na temat uczestnika istotne w kontekście możliwości uczestnictwa w projekcie  

(np. potrzeba zorganizowania opieki nad osobą zależną, ograniczenia ruchowe związane 

niepełnosprawnością, itp.) 

 

 

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych oraz zobowiązuję się do 

każdorazowego powiadamiania o ich zmianie 

(należy wypełnić w dniu zgłoszenia do projektu) 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                        CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*   

 

Kandydat/ka KWALIFIKUJE SIĘ/NIE KWALIFIKUJE SIĘ* do wzięcia udziału w  projekcie. 

(*) niewłaściwe wykreślić 

 

 

 

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

 

Miejscowość i data                                         podpisy osób dokonujących rekrutacji kandydata 



 
 
 

  
 
 
 
 
 

Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Partner wiodący: 
Miasto Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie 

ul. Janusza Korczaka 5, 64 – 100 Leszno 
tel. 65 520 70 46 
fax 65 529 96 12 

email: mopr@leszno.pl 

St
ro

n
a1

2
 

 

Załącznik nr 2 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

„Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” 

 

Ja, niżej podpisany(a)………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………,  
nr PESEL 

 

deklaruję udział w projekcie pt. „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” realizowanym przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie wraz z Partnerami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.  

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 

1. Zostałem poinformowany/a, że projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

3. Przedstawione przeze mnie w Formularzu rekrutacyjnym dane są prawdziwe i odpowiadają stanowi 

faktycznemu na dzień podpisania niniejszej deklaracji. Jestem świadomy/a odpowiedzialności, jaką 

ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.  

 

…………………..………………. 

miejscowość, data 

..…...….……………………………………………… 

czytelny podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

  

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna”  

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru  Wnioskodawcy WRPO 

2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. 

Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister Rozwoju, mający 

siedzibę przy  Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00- 507 Warszawa.       

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 2016 r. 

poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:   

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:   

a) rozporządzenia 1303/2013;  

b) rozporządzenia 1304/2013;  

c) ustawy wdrożeniowej.  

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:   

a) rozporządzenia 1303/2013;  

b) rozporządzenia 1304/2013;  

c) ustawy wdrożeniowej;  

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

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Usługi społeczne 

dla mieszkańców miasta Leszna” (nr Projektu RPWP.07.02.01-30-0025/15), w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).  

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (nazwa i adres 
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właściwej Instytucji Zarządzającej), Beneficjentowi realizującemu Projekt - Miastu 
Leszno/Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 

Leszno (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 

uczestniczą w realizacji Projektu - Fundacji Aktywizacja, ul Tytusa Chałubińskiego 9/9a, 02-004 
Warszawa; Fundacji Odzew, Aleje Jana Pawła II 15, 64-100 Leszno(nazwa i adres ww. 

podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 

zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.  

5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  

7. 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.  

8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy1 (nie dotyczy).  

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

  

  

  

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

 MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru 

dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej.  
  * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 4 

 

 

Karta udzielonego wsparcia uczestnika projektu 

„Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” 

Dane uczestnika 

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL 

           

 zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL 

RODZAJ UDZIELONEGO WSPARCIA 

NAZWA WSPARCIA DATA ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU DATA ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 ………………………………………………………………………… 

podpis pracownika Partnera prowadzącego kartę 
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Załącznik nr 5 

Oświadczenie uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie 

Projekt: „usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” 

I. Dane uczestnika/czki 

Imię  

Nazwisko  

PESEL            

Płeć  K           M 

Data zakończenia udziału w 

projekcie  

(wypełnia realizator projektu)  

 

 

II. Pytania dotyczące sytuacji po opuszczeniu projektu 

1. Proszę o zaznaczenie statusu na 

rynku pracy w okresie czterech 

tygodni od zakończenia udziału w 

projekcie  

 Jestem pracujący/a tzn. (należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi):          

 Wykonuję pracę przynoszącą zarobek lub dochód        

 Prowadzę działalność gospodarczą lub pomagam w rodzinnej 

działalności        

 Prowadzę gospodarstwo rolne lub pomagam w rodzinnym 

gospodarstwie rolnym 

 Odbywam praktykę zawodową przynosząca zarobek lub dochód 

 Jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczej  

 Jestem w trakcie zakładania gospodarstwa rolnego        

 Przebywam na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim        

 Jestem bezrobotny/a tzn. jestem: 

 zarejestrowany/a w urzędzie pracy jako bezrobotny/a       

 nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/a w urzędzie pracy , ale 

poszukuję pracy i jestem gotowy/a do jej podjęcia        
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 Jestem bierna/y zawodowo tzn. nie mam pracy i jej nie poszukuję 

2. Czy w okresie czterech tygodni 

od zakończenia udziału w projekcie 

poszukiwał/a Pan /Pani pracy lub 

był/a Pan/ Pani zarejestrowany/a 

w urzędzie jako poszukujący/a 

pracy? 

 

 

 

 Tak           Nie 

 

3. Czy w okresie czterech tygodni 

od zakończenia udziału w projekcie 

rozpoczął/ęła Pan/Pani naukę w 

szkole lub wziął/ęła udział w 

szkoleniu?  

 

 Tak           Nie 

 

4. Czy w okresie czterech tygodni 

od zakończenia udziału w projekcie 

uzyskał/a Pan/Pani, po zdanym 

egzaminie certyfikat/zaświadczenie 

potwierdzające uzyskanie 

kwalifikacji? 

tzn. w projekcie uczestniczył/a 

Pan/Pani w kursie/szkoleniu, które 

zakończyło się egzaminem i dopiero 

po zdaniu egzaminu otrzymał/a 

Pan/Pani  certyfikat / świadectwo)  

 Tak           Nie 

  

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że moje dane osobowe będą wykorzystywane 

jedynie na potrzeby monitorowania wskaźników rezultatu bezpośredniego projektu „Usługi 

społeczne dla mieszkańców miasta Leszna”. 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. 

Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

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

        MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                            CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI  PROJEKTU 
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Załącznik nr 6 

 

Informacja o rezygnacji z uczestnictwa 

Projekt: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” 

 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………,  
nr PESEL 

zgłaszam chęć rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” 

 

Powód rezygnacji: 

 

 Podjęcia pracy 

 

 Rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej 

 

 Inny (jaki?): 

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

 

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

 

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

 

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

 

Na potwierdzenie faktu podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przedkładam: 

 

 umowę o pracę 

 

 umowę zlecenie 

 

 umowę o dzieło 

 

 wypis z CEIDG 

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

miejscowość, data 

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

czytelny podpis kandydata 
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