
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Nr projektu RPWM.11.02.03-28-0047/18-00 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Węgorzewo stawia na rodzinę” 

 
§1 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w projekcie „Węgorzewo stawia 
na rodzinę” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Węgorzewie na podstawie umowy RPWM.11.02.03-28-0047/18-00 zawartej z 
Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego; 

2. Projekt pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę” realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2  Ułatwienie dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie 
dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty 
konkursowe; 

 
§2 

SŁOWNIK POJĘĆ 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
Projekcie – oznacza to projekt pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11 
Włączenie społeczne, Działanie 11.2  Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym 
integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe; 
 
Beneficjent - oznacza Gminę Węgorzewo z siedzibą w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, 11-600 
Węgorzewo jednostka realizująca projekt: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo. 
Grupie docelowej – oznacza to osoby lub rodziny  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 
wykluczeniem społecznego objętych wsparciem).  
Dokumentach rekrutacyjnych – oznacza to dokumenty związane z wyłonieniem uczestnika 
zbierane przez realizatora projektu.  
Kandydacie/Kandydatce – oznacza to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Projekcie.  
Uczestniku/Uczestniczce projektu – oznacza to osobę, która została zakwalifikowana do 
uczestnictwa w projekcie. 
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Osobach lub rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza to 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020:  

a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 
12 marca 2004r. 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 2004r. o pomocy społecznej;  

b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 
socjalnym;  

c. osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy 
zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej; 

d. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o 
postepowaniu w sprawach nieletnich; 

e. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie  
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 

f. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych  
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

g. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością 
o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki 
nad osobą z niepełnosprawnością; 

h. osoby niesamodzielne; 
i. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

j. osoby korzystające z PO PŻ. 
 
PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
EFS – Europejski Fundusz Społeczny  
RPO WWM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020.  
Urząd Marszałkowski – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego   
Biuro projektu - zlokalizowane jest w Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Węgorzewie, ul. Zamkowa 3; 11-600 Węgorzewo,  
Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, przez 
osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.  
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§3 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
1. Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2019-30.09.2020; 
2. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 34 kobiet i 6 

mężczyzn z terenu gminy Węgorzewo i integracja ze społecznością lokalną 40 uczestników i 24 

dzieci w okresie od 01.02.2019 r. do 30.09.2020 r. Celami szczegółowymi projektu są: 

wzmocnienie rodzin, poprawa ich funkcjonowania, zwiększenie umiejętności pełnienia 

właściwych ról w rodzinie, aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym oraz zwiększenie 

dostępności do poradnictwa specjalistycznego. 

3. Formy wsparcia w projekcie: 

a) Ścieżka wsparcia dla rodzin – specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, rodzinne, 
prawne, terapeutyczne i zdrowotne. Poradnictwo będzie się odbywać w formie 
indywidualnych spotkań ze specjalistami: terapeuta rodzinny, psycholog, prawnik, 
terapeuta uzależnień i pielęgniarka (specjalista ds. zdrowia) 
b) Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności społecznych. W 
ramach zadania zorganizowane zostaną warsztaty grupowe dla rodziców oraz trening 
umiejętności społecznych. 
c) Praca socjalna 
d) Środowiskowe formy wsparcia. Objęcie rodzin wsparciem asystenta rodziny. 
e) Wsparcie socjoterapeutyczne – warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży 
połączone z zajęciami plastycznymi i artystycznymi. 
f) Działania na rzecz integracji rodzin ze społecznością lokalną – warsztaty z 
kulturoznawstwa, Noc Świętojańska, wycieczka rowerowa, rejs statkiem, festyn rodzinny. 
 

      Ponadto w ramach projektu zapewnione zostaną zwroty kosztów dojazdu, zapewnienie 

dojazdu z miejscowości, gdzie występują problemy komunikacyjne, opieka nad osobami 

zależnymi oraz poczęstunek na spotkaniach. 

§4 

PROCES REKRUTACJI 

1. Do projektu może zostać zakwalifikowanych 40 osób (34K i 6M) oraz 24 dzieci zagrożonych 

ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym bezrobotnych mieszkające na 

terenie gminy Węgorzewo.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach:  

I. Od lutego do kwietnia 2019 r. z możliwością przedłużenia; 

II. Od listopada 2019 r. d stycznia 2020 z możliwością przedłużenia. 

3. Każda tura rekrutacji będzie 3 etapowa: 

- wypełnienie formularza rekrutacyjnego (dostępny w biurze projektu i na stronie MGOPS), 
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 dostarczenie formularza osobiście, pocztą, drogą elektroniczną, za pośrednictwem innych 

osób. Informacje zawarte w formularzu zostaną sprawdzone przez pracowników 

socjalnych, 

- weryfikacja formularzy rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną (Kierownik projektu – 

Dyrektor MGOPS, koordynator, pracownik ds. obsługi kadrowej i PZP) 

- Poinformowanie osób zakwalifikowanych do projektu. Osoby zakwalifikowane podpiszą 

deklarację uczestnictwa, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

wizerunku itp. 

4. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o:  

I) Kryteria główne, doboru uczestników: 

1. Miejsce zamieszkania: gmina Węgorzewo 

2. Zagrożenie wykluczeniem społecznym z przynajmniej jednego 

z poniższych powodów: 

3. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z 
dnia 12 marca 2004r. 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 2004r. o pomocy społecznej;  

4. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 
socjalnym;  

5. osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy 
zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą 
oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej; 

6. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o 
postepowaniu w sprawach nieletnich; 

7. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie  
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 

8. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 
Wytycznych  
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

9. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 
niepełnosprawnością o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 
konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

10. osoby niesamodzielne; 
11. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 
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12. osoby korzystające z PO PŻ. 

 
II) Kryteria punktowe: 

 Osoby niepełnosprawna Tak 5 pkt, Nie 0 pkt. 

 Niepełnosprawność członka rodziny Tak 4 pkt, Nie 0 pkt. 

 Korzystanie z PO PŻ Tak 2 pkt, Nie 0 pkt. 

 Osoba pozostająca bez pracy Tak  2 pkt, Nie 0 pkt. 

 Osoba korzystająca ze świadczeń MGOPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Tak 2 

pkt, Nie 0 pkt. 

 Wykluczenie z powodu więcej niż jedna przesłanek, za każdą przesłankę 1 pkt. 

 W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów będzie brana pod uwagę opinia 

pracownika socjalnego. 

 
5. Przeprowadzona zostanie kampania informacyjna o naborze do projektu: współpraca z 

podmiotami lokalnymi: oświata, pomoc społeczna, placówki wsparcia dziennego oraz 
ogłoszenie w prasie i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i MGOPS. 

6. Formularze rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu w godz. 7.00- 15.00 oraz u 
pracowników socjalnych, którzy będą docierali bezpośrednio do potencjalnych 
uczestników, osób chętnych. Formularze rekrutacyjne dostępne będą również na stronie 
MGOPS. 

7. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą 
równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych,  

8. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa  
w projekcie z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

9.  W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej do udziału w projekcie zostanie 
zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 

§5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

 Podpisania kontraktu socjalnego, który jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. 

W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagany jest podpis rodzica bądź 

opiekuna prawnego 

 udziału w min. 80% zajęć; 

 punktualnego i aktywnego uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach, 

grupowych zajęciach, warsztatach itp. 

 potwierdzenia swojego uczestnictwa każdorazowo na listach obecności; 

 wypełniania ankiet, kwestionariuszy, testów, przekazywania informacji na temat 

swojej sytuacji w okresie do 3 miesięcy po opuszczeniu projektu; 
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 udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji 

projektu 

3. Każdy uczestnik ma prawo do: 

 Udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami  niniejszego Regulaminu 

 Zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu  bezpośrednio Kierownikowi 

projektu lub Koordynatorowi projektu; 

 Otrzymania materiałów szkoleniowych, drobnego poczęstunku, zwrotów 

kosztów dojazdu 

4. Uczestnik informuje kadrę projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych. 

5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu projektu udziału w projekcie jest 

uczestnictwo w min. 80% zajęć. Nieobecność powyżej 20% zajęć bez podania 

usprawiedliwienia stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników. 

6.  Dopuszcza się możliwość usprawiedliwienia nieobecności  spowodowanej chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie dokonywane jest na podstawie 

zwolnienia lekarskiego lub innego równoważnego dokumentu. 

7. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

wizerunku uczestnika projektu do celów informacyjnych, promocyjnych pod 

warunkiem, że zostaną wykonane podczas zajęć w ramach projektu.  

§6 

REZYGNACJA UCZESTNIKA Z PROJEKTU 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów 

wynikających z działania siły wyższej, z ważnych przyczyn osobistych (losowych), 

przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia 

przewidzianego w projekcie.  

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynie rezygnacji w terminie do 3 dni roboczych od momentu 

zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie. Do 

oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe.  

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie z naruszeniem pkt. 1 i 2 oraz 

wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do 

zwrotu poniesionych kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania do zapłaty.  

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 
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2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. W kwestiach nieujętych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje kierownik  

projektu. 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Weryfikacja spełnienia kryteriów 

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

4. Deklaracja uczestnictwa osoby niepełnoletniej 

5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

6. Oświadczenie beneficjenta/członka personelu/uczestnika dotyczące przetwarzania 

danych osobowych. 

 

 

 

 

………………………………                                                                                         ……………………………………                                                                                                                                                               
miejscowość i data                                                                                                                                     podpis                      

                                

 

                                                                                                                                ..……………………………… 
                                                                                                                            w przypadku osoby niepełnoletniej 

                                                                                                                                                                                  podpis rodzica bądź opiekuna prawnego 
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Załącznik  nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Projekt „Węgorzewo stawia na rodzinę” 

 

PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Lp. Nazwa Dane uczestnika 
1. Nazwisko  

 

2. Imię (Imiona)  

 

3. Płeć  

(zaznaczyć x) 

Kobieta Mężczyzna 

 

4. PESEL  

 

5 Seria i nr dowodu 

osobistego 

 

6. Data i Miejsce 

urodzenia 

 

 

7. 

Adres zamieszkania: Województwo Warmińsko-mazurskie 

Miejscowość 

 

 

Gmina  

 

Powiat  

 

Ulica  

 

Nr domu  

Kod pocztowy  Nr lokalu  

 

8. Adres e-mail  

 

Telefon   

 

 

 

9. 

 

 

Wykształcenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niższe niż podstawowe (brak formalnego 

wykształcenia) ISCED 0 

 

Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę 

podstawową) ISCED 1 

 

Gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły 

gimnazjum ) ISCED 2 

 

Ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły 

Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, 

Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, 

Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę 

zawodową) ISCED 3 

 

Policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę 

policealną) ISCED 4 

 

Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie 

wyższe, uzyskały tytuł licencjata, inżyniera, magistra 

lub doktora ISCED 5-8 
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10.  

Niepełnosprawność  

(dana wrażliwa) 

ODMAWIAM PODANIA ODPOWIEDZI  

 

NIE  

 

TAK Lekki  

 

Umiarkowany  

 

Znaczny  

 

Osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz z 

zaburzeniami psychicznymi 

 

11 Niepełnosprawność 

członka rodziny 
Tak  

Nie 

 

 

12 Korzystanie z PO PŻ Tak 

 

 

Nie 

 

 

13 Osoba pozostająca 

bez pracy 
Tak 

 

 

Nie  

 

 

14  

Korzystanie ze 

świadczeń MGOPS 

Tak 

 

 

Nie 

 

 

 

Jeśli Tak to z jakich przesłanek: 
 

Ubóstwa  

 

 

Sieroctwa 

 

 

Bezdomności   

 

 

Bezrobocia 

 

 

Niepełnosprawności 

 

 

Długotrwałej lub ciężkiej choroby 

 

 

Przemocy w rodzinie 

 

 

Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 
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Potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności 

 

Bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i 

wielodzietnych 

 

Trudności w integracji cudzoziemców 

 

 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

 

Alkoholizmu lub narkomanii 

 

 

Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

 

 

Klęski żywiołowej lub ekologicznej 

 

 

15 Opieka nad osobą 

zależną 
Tak 

 

 

Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole TAK  NIE 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 

  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań   

Osoba z niepełnosprawnościami   

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących   

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 

utrzymaniu 

  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej 

i dzieci pozostających na utrzymaniu 

  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji   

17.  

 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA 

 

Samodzielnie i z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Węgorzewo stawia na 

rodzinę” i wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu projektu, zasadami rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie „Węgorzewo stawia na rodzinę” nr  RPWM.11.02.03-28-0047/18-00  

i akceptuję jego warunki. 

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do 

projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”. 

Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu wsparcia, tj. we wszystkich zadaniach, które zostaną dla 

mnie przewidziane w ramach projektu, równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Kierownika 

Projektu 

Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o zmianie danych 

zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym; 

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, prowadzonych przez Organizatora 

Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej; 
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………………………………………                                                                   ……………….…………………………….               
Data                                                                                                        Czytelny podpis kandydata  

 

                                                                                                      ……………………………… 
                                                                                                              w przypadku osoby niepełnoletniej 

                                                                                                                                                                  podpis rodzica bądź opiekuna prawnego 

                                                                                                                                                                 

  

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w 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 do procesu rekrutacji. 

Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych; 

Zostałem/am poinformowany, iż w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie 

Organizator może domagać się całości zwrotu kosztów mojego uczestnictwa w projekcie. 

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że projekt jest 

finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2  Ułatwienie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług 

społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe; 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych oświadczeń, 

oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 

Projekt „Węgorzewo stawia na rodzinę” 

NAZWISKO I IMIĘ 
 

 

 

I. Kryteria główne, doboru 

Miejsce zamieszkania – Gmina Węgorzewo TAK NIE 

Zagrożenie wykluczeniem społecznym z 

przynajmniej jednego powodu: 

Jaki…………………………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

TAK NIE 

Osoba spełnia kryteria: 
TAK 

(przejść do części II) 

NIE 

(odrzucić wniosek) 

II. Kryteria punktowe 

Osoba niepełnosprawna TAK              5 pkt        

Niepełnosprawność członka rodziny TAK              4 pkt 

Korzystanie z PO PŻ TAK              2 pkt 

Osoba pozostająca bez pracy TAK              2 pkt 

Osoba korzystająca ze świadczeń MGOPS TAK              2 pkt 

Wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki: 

Ubóstwo TAK               1 pkt 

Sieroctwo TAK               1 pkt 

Bezdomność TAK               1 pkt 

Bezrobocie TAK               1 pkt 

Niepełnosprawność TAK               1 pkt 

Długotrwała lub ciężka choroba TAK               1 pkt 

Przemoc w rodzinie TAK               1 pkt 

Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi TAK               1 pkt 

Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności TAK               1 pkt 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych i wielodzietnych 

TAK               1 pkt 
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Trudności w integracji cudzoziemców TAK               1 pkt 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

TAK               1 pkt 

Alkoholizm lub narkomania TAK               1 pkt 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe TAK               1 pkt 

Klęski żywiołowe lub ekologiczne TAK               1 pkt 

 
SUMA PUNKTÓW 
 

 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                                   Podpis pracownika 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Węgorzewo stawia na rodzinę” 

Nr RPWM.11.02.03-28-0047/18-00 

Ja niżej podpisany/(a) 

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

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)  

zamieszkały/(a) 

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

(adres zamieszkania)  

telefon kontaktowy ...............................................  

nr PESEL ................................................................  

wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie  „Węgorzewo stawia na rodzinę” Nr 

RPWM.11.02.03-28-0047/18-00 realizowanym w ramach Działania 11.2  Ułatwienie 

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 

Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym 

– projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne 

związane z udziałem w projekcie.  

Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Uprzedzony o odpowiedzialności prawnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze 

mnie dane są zgodne z prawdą. 

 ……………………                                                                  ……………………………                                         
 Miejscowość i data                                                                                        Podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Węgorzewo stawia na rodzinę” 

Nr RPWM.11.02.03-28-0047/18-00 

Ja niżej podpisany/(a)  

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

wyrażam zgodę na uczestnictwo  

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

(imię i nazwisko dziecka)  

w projekcie  „Węgorzewo stawia na rodzinę” Nr RPWM.11.02.03-28-0047/18-00 

realizowanym w ramach Działania ramach Działania 11.2  Ułatwienie dostępu do przystępnych 

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług 

społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 

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

(adres zamieszkania dziecka)  

telefon kontaktowy ...............................................  

nr PESEL dziecka ................................................................  

Oświadczam, że  

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

(imię i nazwisko dziecka)  

spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie i został/-a poinformowany/-a, 

że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie 

przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 
…………………………….                                                          ………………………. 
Miejscowość i data                                                                        Podpis rodzica / opiekuna 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę” realizowanego 

przez Gminę Węgorzewo/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie 

wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez 

Gminę Węgorzewo/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla celów działań 

informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”. 

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminy Węgorzewo i 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz wykorzystane w 

materiałach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.  

 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagrodzenie względem Gminy Węgorzewo i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Węgorzewie z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na 

potrzeby określone w oświadczeniu. 

 

 

 

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

                miejscowość i data                            /czytelny podpis/ 

 

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

                                                                                                                                        w przypadku osoby nieletniej podpis 

                                                                                                                                                rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA/ CZŁONKA PERSONELU PROJEKTU/ UCZESTNIKA PROJEKTU 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

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

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

Projekt „Węgorzewo stawia na rodzinę” 

 

W związku z przystąpieniem przeze mnie do Projektu  pn. „Węgorzewo stawia na rodzinę” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest 
Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  
Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).  

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego.  

3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest 

możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl 

4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są 
niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących 
na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane 
obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 
2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
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Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

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

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. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję 
Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją  Projektu pt. 
„Węgorzewo stawia na rodzinę”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-
2020. 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu 
Projekt  - Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo oraz podmiotom (o ile 
dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – 
……………………………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów)**.  

7. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane 
uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
regionalnego. 

8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-
2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta **. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego 
z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską. 

10. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również 
prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  
ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 
17-22 RODO. 

11. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu / Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
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udzielenia wsparcia w ramach Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji 
Projektu***. 

13. 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, zgodnie z zakresem danych określonych w 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)****. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 
** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta. 
*** Brak oświadczenia Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy. 
Beneficjent winien uzyskać oświadczenie członka personelu Projektu dotyczące przetwarzania jego danych 
osobowych. Niepotrzebne skreślić. 
**** Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. Należy wykreślić w przypadku 
sporządzenia Oświadczenia przez Beneficjenta. 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA       CZYTELNY PODPIS BENEFICJENTA/CZŁONKA 
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