
 

                                                       

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2020 Dyrektora MOPR w Opolu z dnia 29.12.2020r. 

 

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu dofinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014–2020 

pt. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy 

zastępczej w mieście Opolu, nr projektu nr RPOP.08.01.00-16-0029/20. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Opolu 

Beneficjent: Miasto Opole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       

 

Do wykonania czynności rekrutacyjnych projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 pt. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” 
– program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, nr projektu RPOP.08.01.00-16-
0029/20 postanawiam przyjąć następujące zasady: 

§ 1.  

Warunki formalne obligatoryjne  

1. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie uprawnione do tego osoby lub rodziny 
przypisane do następujących kategorii: 

a. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: 

• dzieci do 15 roku życia przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej1,  

• rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych2, 

b. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym3, tj.: 

• osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, 

• dzieci biologiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą wychowujące się z 
dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej (uczestniczącymi w projekcie), 

2. Osoby stanowiące otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
mogą uczestniczyć w projekcie, o ile dana osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym została do niego zakwalifikowana. 

3. Uczestnikami projektu są osoby stanowiące grupę docelową projektu, które spełniają łącznie 
następujące kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie: 

a. Osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub 
uczące się na terenie województwa opolskiego, 

b. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (za wyjątkiem osób 
odbywających kary pozbawienia wolności) – w rozumieniu 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 – należące do kategorii 
wymienionych w ust. 1. 

4. Projekt zakłada wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, wśród których są w szczególności4: 

 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821). 

2 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821). 

3 Osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i 
gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla 
skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 



 

                                                       

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 o pomocy społecznej, 

b. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, 

c. Osoby z niepełnosprawnością5, 

d. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

§ 2.  

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników 

1. W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału 
w projekcie uczestnik składa „Deklarację udziału w projekcie” wg określonego wzoru. Brak 
uzyskania od uczestnika projektu lub jego opiekuna prawnego wszystkich wymaganych 
informacji wskazanych na formularzu uniemożliwia zakwalifikowanie danej osoby do udziału 
w projekcie. Wzory „Deklaracji udziału w projekcie” stanowią załączniki nr 1-4 do 
niniejszych „Zasad rekrutacji…”. 

2. W przypadku osób z niepełnosprawnością konieczne jest przedłożenie kopii orzeczenia o 
niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydanego przez 
lekarza. Uczestnicy mają prawo odmowy podania informacji nt. swojej niepełnosprawności. 
Wówczas osoba ta staje się uczestnikiem, lecz nie jest wykazywana jako uczestnik z 
niepełnosprawnością. 

3. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący osobą fizyczną składa 
oświadczenie dot. ochrony danych osobowych. Wzór „Oświadczenia uczestnika projektu” 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.  

4. W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, 
oświadczenia składa jego opiekun prawny. Do dokumentacji projektu należy załączyć kopię 
dokumentu przyznającego opiekę prawną. 

5. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy opiekunem prawnym jest rodzic biologiczny, 
z którym jest utrudniony kontakt,  w imieniu uczestnika projektu nieposiadającego zdolności 
do czynności prawnych oświadczenie może złożyć jego opiekun faktyczny (np. osoba 
sprawująca pieczę zastępczą). Do dokumentacji projektu należy załączyć postanowienie sądu.   

 

 

 
4  Inne zostały określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu dot. projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, 

Nabór VIII, Wersja nr 1, październik 2017 r. 

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.z 2020r. poz.  426 z poźn. zm.), 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. z 2020r. poz. 685). 



 

                                                       

§ 3.  

Zasady pierwszeństwa udziału w projekcie  

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, które na podstawie przedłożonych zaświadczeń 
udowodnią spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: 

1. W pierwszej kolejności do wsparcia rekrutowane są dzieci osób, które są aktywizowane 
społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO 2014-2020. Spełnienie 
kryterium nastąpi na podstawie oświadczeń lub innych dokumentów. 

2. Do objęcia wsparciem w ramach projektu preferowane są osoby lub rodziny korzystające z 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Spełnienie kryterium nastąpi na 
podstawie zaświadczenia o korzystaniu z PO PŻ 2014-2020 wystawionego przez podmiot 
udzielający tego wsparcia. 

§ 4.  

Rodzaje wsparcia w projekcie 

Uczestnik projektu podpisuje „Deklarację udziału w projekcie”. Wsparcie projektu adresowane jest do 
różnych grup uczestników i obejmuje: 

1. Wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne- kolonie letnie i ferie zimowe (zadanie nr 1) adresowane 
dla  dzieci do 15 roku życia przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i z rodzin z 
problemami wychowawczymi. 

2. Wyjazdy integracyjne z udziałem dzieci, rodziców zastępczych i ich dzieci biologicznych 
(zadanie nr 2) adresowane dla  dzieci do 15 roku życia przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej, rodziców zastępczych i ich dzieci biologicznych  jako otoczenie, 

3. Warsztaty społeczno-integracyjne i konkurs plastyczny (zadanie nr 3) których adresatami  
będą dzieci do 15 roku życia przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców 
zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

4. Konsultacje i pomoc prawna (zadanie nr 4) polegające na pełnieniu dyżuru konsultanta 
prawnego w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, ale także z zakresu innych dziedzin 
prawa oraz będzie świadczona pomoc w sporządzaniu pism itp. 

5. Spotkania integracyjne środowiska pieczy zastępczej i rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze (zadanie nr 5)  adresowane do maks. 80 osób 8 spotkań w grupach 
po ok. 10 osób, których celem będzie integracja rodzin zastępczych i rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz dzieci w nich przebywających, promocja 
aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania 
czasu wolnego. 

§ 5. 

Rekrutacja uczestników – Kryteria merytoryczne 

W odniesieniu do wskazanego przez uczestników projektu rodzaju wsparcia pracownicy wytypowani 
przez Realizatora do prowadzenia czynności rekrutacyjnych oceniać będą zasadność jego udzielenia 
pod względem merytorycznym. Przy ocenie pod uwagę będzie brana indywidualna sytuacja 
poszczególnych osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W pierwszej 
kolejności do udziału w projekcie przyjmowane będą: 



 

                                                       

1. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej, do których odnoszą się następujące warunki: 

a. Istnieją duże szanse na powrót dzieci do rodzin biologicznych, 

b. Wymagają one w największym stopniu interwencji i pomocy w związku m.in. z 
zaburzeniami w rozwoju, zaniżonymi osiągnięciami w nauce, zaniżonymi aspiracjami, 
brakiem lub niskim poziomem umiejętności pozwalających na prawidłowe 
funkcjonowanie w domu, szkole oraz środowisku itp. 

c. Cechują się brakiem lub niskim poziomem kompetencji społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności społecznej, 

2. Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, do których 
odnoszą się następujące warunki: 

a. Wykazują deficyty lub problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym m.in. bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienie rodziców od alkoholu, 
przemoc w rodzinie, 

b. Są w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dzieckiem/ dziećmi, 

c. Istnieją realne szanse na powrót dzieci do rodzin biologicznych. 

§ 6. 

Struktura uczestników projektu  

Zakłada się, że w projekcie wezmą udział osoby przypisane do poniższych kategorii w orientacyjnych 
liczbach: 

1. 50 dzieci do 15 roku życia przebywających w pieczy zastępczej – jako osoby zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

2. 40 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą – jako otoczenie osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

3. 5 dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą wychowujących się z 
dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej – jako otoczenie osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, 

4. 5 osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 
jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

§ 7.  

Moment pomiaru kwalifikowalno ści uczestnika 

Co do zasady, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana będzie bezpośrednio przed 
udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. 

§ 8.  

Zasady kierowania do form wsparcia 

1. Na podstawie zebranych ww. dokumentów tworzone będą dwie listy uczestników projektu: 



 

                                                       

a. Podstawowa – będąca wykazem osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie na 
podstawie opisanych warunków formalnych, zasad pierwszeństwa, kryteriów 
merytorycznych i w miarę możliwości z zachowaniem wskazanej struktury, 

b. Rezerwowa – będąca wykazem osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, lecz 
w liczbie wykraczającej poza wskazaną strukturę uczestników. 

2. Osoby będą wpisywane na ww. listy w kolejności: 

a. Składania kompletnych i poprawnych dokumentów wymienionych w „Zasadach 
rekrutacji”, 

b. Ustalonej na podstawie zasad pierwszeństwa, 

3. Rekrutacja prowadzona, osobno na każdy rodzaj wsparcia i rozpoczyna się wraz z wejściem w 
życie zarządzenia lub najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem danego 
rodzaju wsparcia. 

4. W przypadku przerwania udziału uczestnika w projekcie, na miejsce osoby z listy 
podstawowej pierwszeństwo do udziału w projekcie ma osoba z listy rezerwowej. 

5. MOPR dopuszcza dokonywanie zmian w niniejszym dokumencie z powodu różnych 
przyczyn, które mogą wyniknąć podczas realizacji projektu.  



 

                                                       

Załącznik nr 1. Wzór „Deklaracji udziału w projekcie dla osoby niepełnoletniej –  
osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

 
Deklaracja udziału w projekcie dla osoby niepełnoletniej – osoby zagrożonej  

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 
 

Ja niżej podpisany/-a ……………………………………… 

działając w imieniu …………………………………………………….. zwanego/-ej dalej Uczestnikiem projektu 

jako jego/jej opiekun prawny/ opiekun faktyczny zgłaszam ww. osobę niepełnoletnią do udziału w 
projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i 
pieczy zastępczej w mieście Opolu, nr projektu RPOP.08.01.00-16-0029/20. 
Projekt realizowany jest przez Beneficjenta - Miasto Opole, ul. Rynek 1, 45-015 Opole. W imieniu 
Beneficjenta – Realizator projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR w Opolu),  
ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole) realizuje zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem 
wyjazdów aktywizacyjno-integracyjnych (kolonie letnie i ferie zimowe) dla dzieci z pieczy zastępczej  
i dzieci z rodzin z problemami wychowawczymi,  1-dniowych wyjazdów integracyjnych dla dzieci  
z pieczy zastępczej, rodziców zastępczych i ich dzieci biologicznych jako otoczenie, warsztatów 
społeczno-integracyjnych i konkursu plastycznego dla rodziców zastępczych i z rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze i dzieci , spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej  
i rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
 
Część I. Oświadczenia 
 
Przystępując do projektu, w imieniu Uczestnika, oświadczam, iż zostałem poinformowany/-a o 
następujących zasadach w nim obowiązujących: 

• Oferowane w projekcie wsparcie jest świadczone przez podmiot/ podmioty wybrane w trybie 
zamówienia publicznego we współpracy z MOPR w Opolu, 

• Otrzymywane w projekcie wsparcie ma charakter bezpłatny, co oznacza, że nie wnoszę 
żadnych opłat z tytułu jego pobierania, 

• W celu uzyskania wsparcia jestem zobowiązany/-a do: 
o podania pełnych informacji wymaganych w niniejszym formularzu, 
o podpisania oświadczenia uczestnika projektu dot. danych osobowych, 
o przedłożenia wszystkich wymaganych zaświadczeń (o ile takowe są wymagane) 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia przez ww. osobę niepełnoletnią kryteriów 
kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, 

• Zobowiązuję się do współpracy z MOPR w Opolu w zakresie działań związanych m.in. z 
administrowaniem projektem, monitoringiem, okresową ewaluacją i kontrolą realizacji zadań 
przewidzianych w projekcie, 

• Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 
 

Jednocześnie oświadczam, że ww. osoba nieletnia spełnia następujące obligatoryjne kryteria 
kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie: 

• Mieszka6 i/lub uczy się na terenie województwa opolskiego, 

 
6 W rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 



 

                                                       

• Jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym7. 
Oświadczam, że ww. osoba niepełnoletnia spełnia następujące zasady pierwszeństwa: 

Jest dzieckiem osób, które są aktywizowane społecznie i 
zawodowo w ramach innych projektów RPO WO 2014-2020 

□ TAK □ NIE 

Korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 

□ TAK □ NIE 

 
Oświadczam, że ww. osoba niepełnoletnia: 

Przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu zapisów 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej 

□ TAK □ NIE 

Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się 
do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełnia co 
najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej 

□ TAK □ NIE 

 
Część II. Dane Uczestnika 

Dane podstawowe: 

Imię: 
 

 Nazwisko:  

PESEL8:  Wykształcenie: □ Niższe niż podstawowe 

□ Podstawowe 

□ Gimnazjalne 

□ Ponadgimnazjalne 

□ Policealne 

□ Wyższe 

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu: 

 

Dane kontaktowe9: 

Województwo: 
 

 Powiat:  

Gmina: 
 

 
 
 

Kod pocztowy:  

Miejscowość: 
 

 Ulica:  

Numer budynku: 
 

 Numer lokalu:  

Telefon 
kontaktowy10: 

 Adres e-mail11:  

 
7 W rozumieniu 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. 
8 W przypadku, gdy osoba zamieszkuje Polskę lecz nie posiada nr PESEL, np. ze względu na fakt, że nie pochodzi z Polski, należy wpisać 

„Brak”. 
9 W przypadku osób bezdomnych wpisać miejsce pobytu. 
10 W przypadku, gdy osoba nie posiada telefonu, należy wpisać „Brak”. 



 

                                                       

 

Dane szczegółowe: 

Status na rynku pracy: □ Osoba bezrobotna niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy12 
□ Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy 

□ Osoba bierna zawodowo13 
□ Osoba pracująca 

Dot. TYLKO osób 
bezrobotnych:  

□ Osoba długotrwale 

bezrobotna14 
□ Inne 

Dot. TYLKO osób 
biernych 
zawodowo: 

□ Osoba ucząca się15 
□ Osoba nieuczestnicząca w 

kształceniu lub szkoleniu16 
□ Inne 

 

 

Dane dot. statusu Uczestnika: 

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

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań: 

□ TAK 

□ NIE 

Osoba z 
niepełnosprawnościami17: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)18: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

 

W przypadku, gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnosprawna, może ona wskazać specjalne 

potrzeby związane z udziałem w projekcie: 

 

 
11 W przypadku, gdy osoba nie posiada adresu e-mail, należy wpisać „Brak”. 
12 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, które nie jest zarejestrowana w rejestrze 

urzędu pracy jako bezrobotna. 
13  Osoba, która nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną. 
14 W przypadku osób poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; w przypadku osób w wieku 25 

lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
15 Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym. 
16 Osoba, która nie uczy się, ani nie szkoli. 
17 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
18 Wszystkie grupy osób w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym ZAWSZE: osoby nie 

posiadające wykształcenia podstawowego (osoba, która posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na 
poziomie wykształcenia podstawowego powinna być przypisana do poziomu wykształcenia niższego niż podstawowe), byli więźniowie, 
narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 



 

                                                       

 

 

Pouczony/ -a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu dane są zgodne z 
prawdą. 
 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                                    (czytelny podpis Opiekuna ) 

 



 

                                                       

Załącznik nr 2. Wzór „Deklaracji udziału w projekcie dla osoby pełnoletniej – osoby stanowiącej 
otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

 
Deklaracja udziału w projekcie 

dla osoby pełnoletniej – osoby stanowiącej otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

 
 

Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………………………………….. 

zgłaszam chęć udziału w charakterze Uczestnika projektu w projekcie współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Trudny 
start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu,  
nr projektu RPOP.08.01.00-16-0029/20. 
Projekt realizowany jest przez Beneficjenta - Miasto Opole, ul. Rynek 1, 45-015 Opole. W imieniu 
Beneficjenta – Realizator projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR w Opolu),  
ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole) realizuje zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem  
1-dniowych wyjazdów integracyjnych dla dzieci z pieczy zastępczej, rodziców zastępczych i ich dzieci 
biologicznych jako otoczenie, warsztatów społeczno-integracyjnych i konkursu plastycznego dla 
rodziców zastępczych i z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i dzieci , spotkań 
integracyjnych środowiska pieczy zastępczej i rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze, konsultacji i pomocy prawnej. 
 
Część I. Oświadczenia 
Przystępując do projektu oświadczam, iż zostałem poinformowany/-a o następujących zasadach w 
nim obowiązujących: 

• Oferowane w projekcie wsparcie jest świadczone przez podmiot/ podmioty wybrane w trybie 
zamówienia publicznego we współpracy z MOPR w Opolu, 

• Otrzymywane w projekcie wsparcie ma charakter bezpłatny, co oznacza, że nie wnoszę 
żadnych opłat z tytułu jego pobierania, 

• W celu uzyskania wsparcia jestem zobowiązany/-a do: 
o podania pełnych informacji wymaganych w niniejszym formularzu, 
o podpisania oświadczenia uczestnika projektu dot. danych osobowych, 
o przedłożenia wszystkich wymaganych zaświadczeń (o ile takowe są wymagane) 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia przeze mnie kryteriów kwalifikowalności 
uprawniających do udziału w projekcie, 

• Zobowiązuję się do współpracy z MOPR w Opolu w zakresie działań związanych m.in. z 
administrowaniem projektem, monitoringiem, okresową ewaluacją i kontrolą realizacji zadań 
przewidzianych w projekcie, 

• Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 
Jednocześnie oświadczam, że spełniam następujące obligatoryjne kryteria kwalifikowalności 
uprawniające do udziału w projekcie: 

• Mieszkam19 i/lub pracuję i/lub uczę się na terenie województwa opolskiego, 
 

• Jestem osobą, która stanowi tzw. otoczenie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

 
19 W rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 



 

                                                       

społecznym20 będącej uczestnikiem tegoż projektu, tj. 
…………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko uczestnika projektu). 

 
Oświadczam, że spełniam następującą zasadę pierwszeństwa: 

Korzystam z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 

□ TAK □ NIE 

Jestem osobą, która jest  aktywizowana społecznie i 
zawodowo w ramach innych projektów RPO WO 2014-2020 

□ TAK □ NIE 

Oświadczam, że: 

Sprawuję rodzinną pieczę zastępczą □ TAK □ NIE 

Korzystam ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuję 
się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniam 
co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej 

□ TAK □ NIE 

 
Część II. Dane Uczestnika 

Dane podstawowe: 

Imię: 
 

 Nazwisko:  

PESEL21:  Wykształcenie: □ Niższe niż podstawowe 

□ Podstawowe 

□ Gimnazjalne 

□ Ponadgimnazjalne 

□ Policealne 

□ Wyższe 

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu: 

 

Dane kontaktowe22: 

Województwo: 
 

 Powiat:  

Gmina: 
 

 Kod pocztowy:  

Miejscowość: 
 

 Ulica:  

Numer budynku: 
 

 Numer lokalu:  

 
20 Osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i 
gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla 
skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczególnie: osoby sprawujące rodzinną pieczę 
zastępczą, (uczestniczących w projekcie). 
21 W przypadku, gdy osoba zamieszkuje Polskę lecz nie posiada nr PESEL, np. ze względu na fakt, że nie pochodzi z Polski, należy wpisać 

„Brak”. 
22 W przypadku osób bezdomnych wpisać miejsce pobytu. 



 

                                                       

Telefon 
kontaktowy23: 

 Adres e-mail24:  

 

Dane szczegółowe: 

Status na rynku pracy: □ Osoba bezrobotna niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy25 
□ Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy 

□ Osoba bierna zawodowo26 
□ Osoba pracująca 

Dot. TYLKO osób 
bezrobotnych:  

□ Osoba długotrwale 

bezrobotna27 
□ Inne 

Dot. TYLKO osób 
biernych 
zawodowo: 

□ Osoba ucząca się28 
□ Osoba nieuczestnicząca w 

kształceniu lub szkoleniu29 
□ Inne 

Dot. TYLKO osób pracujących: 

Status: □ Osoba pracująca w 
administracji rządowej 
□ Osoba pracująca w 
administracji samorządowej 
□ Osoba pracująca w MMŚP30 
□ Osoba pracująca w 
organizacji pozarządowej 
□ Osoba prowadząca 
działalność na własny rachunek 
□ Osoba pracująca w dużym 
przedsiębiorstwie 
□ Inne 

Wykonywany 
zawód: 

□ Instruktor praktycznej nauki 
zawodu 
□ Nauczyciel kształcenia 
ogólnego 
□ Nauczyciel wychowania 
przedszkolnego 
□ Nauczyciel kształcenia 
zawodowego 
□ Pracownik instytucji systemu 
ochrony zdrowia 
□ Kluczowy pracownik instytucji 
pomocy i integracji społecznej 
□ Pracownik instytucji rynku 
pracy 
□ Pracownik instytucji 
szkolnictwa wyższego 
□ Pracownik instytucji 
wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej 
□ Pracownik ośrodka wsparcia 
ekonomii społecznej 
□ Pracownik poradni 

 
23 W przypadku, gdy osoba nie posiada telefonu, należy wpisać „Brak”. 
24 W przypadku, gdy osoba nie posiada adresu e-mail, należy wpisać „Brak”. 
25 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, które nie jest zarejestrowana w rejestrze 

urzędu pracy jako bezrobotna. 
26 Osoba, która nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną. 
27 W przypadku osób poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; w przypadku osób w wieku 25 

lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
28 Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym. 
29 Osoba, która nie uczy się, ani nie szkoli. 
30 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 



 

                                                       

psychologiczno-pedagogicznej 
□ Rolnik 
□ Inne 

Miejsce zatrudnienia31: 
 

 
 
 

 

Dane dot. statusu Uczestnika: 

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

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań: 

□ TAK 

□ NIE 

Osoba z 
niepełnosprawnościami32: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)33: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

W przypadku, gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnosprawna, może ona wskazać specjalne 

potrzeby związane z udziałem w projekcie: 

 

 

Pouczony/ -a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu dane są zgodne z 
prawdą. 
 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis Uczestnika projektu)  

 

 

 

 

 

 
31 Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa, w którym osoba jest zatrudniona. 
32 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
33 Wszystkie grupy osób w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym ZAWSZE: osoby nie 

posiadające wykształcenia podstawowego (osoba, która posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na 
poziomie wykształcenia podstawowego powinna być przypisana do poziomu wykształcenia niższego niż podstawowe), byli więźniowie, 
narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 



 

                                                       

Załącznik nr 3. Wzór „Deklaracji udziału w projekcie dla osoby pełnoletniej – osoby 
zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

Deklaracja udziału w projekcie 
dla osoby pełnoletniej – osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 
 

Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………………………. 

zgłaszam chęć udziału w charakterze Uczestnika projektu w projekcie współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Trudny 
start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu,  
nr projektu RPOP.08.01.00-16-0029/20. 
Projekt realizowany jest przez Beneficjenta - Miasto Opole, ul. Rynek 1, 45-015 Opole. W imieniu 
Beneficjenta – Realizator projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR w Opolu),  
ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole  realizuje zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem   
warsztatów społeczno-integracyjnych i konkursu plastycznego dla rodziców zastępczych i z rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i dzieci , spotkań integracyjnych środowiska 
pieczy zastępczej i rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, konsultacji i pomocy 
prawnej. 
 
Część I. Oświadczenia 
 
Przystępując do projektu oświadczam, iż zostałem poinformowany/-a o następujących zasadach w 
nim obowiązujących: 

• Oferowane w projekcie wsparcie jest świadczone przez podmiot/ podmioty wybrane w trybie 
zamówienia publicznego we współpracy z MOPR w Opolu, 

• Otrzymywane w projekcie wsparcie ma charakter bezpłatny, co oznacza, że nie wnoszę 
żadnych opłat z tytułu jego pobierania, 

• W celu uzyskania wsparcia jestem zobowiązany/-a do: 
o podania pełnych informacji wymaganych w niniejszym formularzu, 
o podpisania oświadczenia uczestnika projektu dot. danych osobowych, 
o przedłożenia wszystkich wymaganych zaświadczeń (o ile takowe są wymagane) 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia przeze mnie kryteriów kwalifikowalności 
uprawniających do udziału w projekcie, 

• Zobowiązuję się do współpracy z MOPR w Opolu w zakresie działań związanych m.in. z 
administrowaniem projektem, monitoringiem, okresową ewaluacją i kontrolą realizacji zadań 
przewidzianych w projekcie, 

• Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 
Jednocześnie oświadczam, że spełniam następujące obligatoryjne kryteria kwalifikowalności 
uprawniające do udziału w projekcie: 

• Mieszkam34 i/lub pracuję i/lub uczę się na terenie województwa opolskiego, 

• Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym35. 
 

 
34 W rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
35 W rozumieniu 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. 



 

                                                       

Oświadczam, że spełniam następującą zasadę pierwszeństwa: 

Korzystam z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 

□ TAK □ NIE 

Jestem osobą, która jest  aktywizowana społecznie i 
zawodowo w ramach innych projektów RPO WO 2014-2020 

□ TAK □ NIE 

 
Oświadczam, że: 

Jestem członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

□ TAK □ NIE 

Korzystam ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuję 
się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniam 
co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej 

□ TAK □ NIE 

 
Część II. Dane Uczestnika 

Dane podstawowe: 

Imię: 
 

 Nazwisko:  

PESEL36:  Wykształcenie: □ Niższe niż podstawowe 

□ Podstawowe 

□ Gimnazjalne 

□ Ponadgimnazjalne 

□ Policealne 

□ Wyższe 

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu: 

 

Dane kontaktowe37: 

Województwo: 
 

 Powiat:  

Gmina: 
 

 Kod pocztowy:  

Miejscowość: 
 

 Ulica:  

Numer budynku: 
 

 Numer lokalu:  

Telefon 
kontaktowy38: 

 Adres e-mail39:  

 

Dane szczegółowe: 

 
36 W przypadku, gdy osoba zamieszkuje Polskę lecz nie posiada nr PESEL, np. ze względu na fakt, że nie pochodzi z Polski, należy wpisać 

„Brak”. 
37 W przypadku osób bezdomnych wpisać miejsce pobytu. 
38 W przypadku, gdy osoba nie posiada telefonu, należy wpisać „Brak”. 
39 W przypadku, gdy osoba nie posiada adresu e-mail, należy wpisać „Brak”. 



 

                                                       

Status na rynku pracy: □ Osoba bezrobotna niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy40 
□ Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy 

□ Osoba bierna zawodowo41 
□ Osoba pracująca 

Dot. TYLKO osób 
bezrobotnych:  

□ Osoba długotrwale 

bezrobotna42 
□ Inne 

Dot. TYLKO osób 
biernych 
zawodowo: 

□ Osoba ucząca się43 
□ Osoba nieuczestnicząca w 

kształceniu lub szkoleniu44 
□ Inne 

Dot. TYLKO osób pracujących: 

Status: □ Osoba pracująca w 
administracji rządowej 
□ Osoba pracująca w 
administracji samorządowej 
□ Osoba pracująca w MMŚP45 
□ Osoba pracująca w 
organizacji pozarządowej 
□ Osoba prowadząca 
działalność na własny rachunek 
□ Osoba pracująca w dużym 
przedsiębiorstwie 
□ Inne 

Wykonywany 
zawód: 

□ Instruktor praktycznej nauki 
zawodu 
□ Nauczyciel kształcenia 
ogólnego 
□ Nauczyciel wychowania 
przedszkolnego 
□ Nauczyciel kształcenia 
zawodowego 
□ Pracownik instytucji systemu 
ochrony zdrowia 
□ Kluczowy pracownik instytucji 
pomocy i integracji społecznej 
□ Pracownik instytucji rynku 
pracy 
□ Pracownik instytucji 
szkolnictwa wyższego 
□ Pracownik instytucji 
wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej 
□ Pracownik ośrodka wsparcia 
ekonomii społecznej 
□ Pracownik poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 
□ Rolnik 
□ Inne 

Miejsce zatrudnienia46: 
 

 
 
 

 
40 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, które nie jest zarejestrowana w rejestrze 

urzędu pracy jako bezrobotna. 
41 Osoba, która nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną. 
42 W przypadku osób poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; w przypadku osób w wieku 25 

lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
43 Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym. 
44 Osoba, która nie uczy się, ani nie szkoli. 
45 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
46 Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa, w którym osoba jest zatrudniona. 



 

                                                       

 

Dane dot. statusu Uczestnika: 

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

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań: 

□ TAK 

□ NIE 

Osoba z 
niepełnosprawnościami47: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)48: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

 

W przypadku, gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnosprawna, może ona wskazać specjalne 

potrzeby związane z udziałem w projekcie: 

 

 

Pouczony/ -a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu dane są zgodne z 
prawdą. 
 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis Uczestnika projektu) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
48 Wszystkie grupy osób w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym ZAWSZE: osoby nie 

posiadające wykształcenia podstawowego (osoba, która posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na 
poziomie wykształcenia podstawowego powinna być przypisana do poziomu wykształcenia niższego niż podstawowe), byli więźniowie, 
narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 



 

                                                       

Załącznik nr 4. Wzór „Deklaracji udziału w projekcie dla osoby niepełnoletniej – osoby stanowiącej 
otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

 
Deklaracja udziału w projekcie 

dla osoby niepełnoletniej – osoby stanowiącej otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

 
 

Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………………………………… 

działając w imieniu ………………………………………………………… zwanego/-ej dalej Uczestnikiem projektu 

jako jego/jej opiekun prawny/opiekun faktyczny zgłaszam ww. osobę niepełnoletnią do udziału w 
projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i 
pieczy zastępczej w mieście Opolu, nr projektu RPOP.08.01.00-16-0029/20. 
Projekt realizowany jest przez Beneficjenta - Miasto Opole, ul. Rynek 1, 45-015 Opole. W imieniu 
Beneficjenta – Realizator projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR w Opolu),  
ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole) realizuje zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem 
wyjazdów aktywizacyjno-integracyjnych (kolonie letnie i ferie zimowe) dla dzieci z pieczy zastępczej i 
dzieci z rodzin z problemami wychowawczymi,  1-dniowych wyjazdów integracyjnych dla dzieci z 
pieczy zastępczej, rodziców zastępczych i ich dzieci biologicznych jako otoczenie, warsztatów 
społeczno-integracyjnych i konkursu plastycznego dla rodziców zastępczych oraz z rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i dzieci , spotkań integracyjnych środowiska 
pieczy zastępczej i rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
 
Część I. Oświadczenia 
 
Przystępując do projektu, w imieniu Uczestnika, oświadczam, iż zostałem poinformowany/-a o 
następujących zasadach w nim obowiązujących: 

• Oferowane w projekcie wsparcie jest świadczone przez podmiot/ podmioty wybrane w trybie 
zamówienia publicznego we współpracy z MOPR w Opolu, 

• Otrzymywane w projekcie wsparcie ma charakter bezpłatny, co oznacza, że nie wnoszę 
żadnych opłat z tytułu jego pobierania, 

• W celu uzyskania wsparcia jestem zobowiązany/-a do: 
o podania pełnych informacji wymaganych w niniejszym formularzu, 
o podpisania oświadczenia uczestnika projektu dot. danych osobowych, 
o przedłożenia wszystkich wymaganych zaświadczeń (o ile takowe są wymagane) 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia przez ww. osobę niepełnoletnią kryteriów 
kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, 

• Zobowiązuję się do współpracy z MOPR w Opolu w zakresie działań związanych m.in. z 
administrowaniem projektem, monitoringiem, okresową ewaluacją i kontrolą realizacji zadań 
przewidzianych w projekcie, 

• Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 
 
Jednocześnie oświadczam, że ww. osoba nieletnia spełnia następujące obligatoryjne kryteria 
kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie: 



 

                                                       

• Mieszka49 i/lub uczy się na terenie województwa opolskiego, 

• Jest osobą, która stanowi tzw. otoczenie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym50 będącej uczestnikiem tegoż projektu, tj. …………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika projektu). 

 
Oświadczam, że ww. osoba niepełnoletnia spełnia następujące zasady pierwszeństwa: 

Jest dzieckiem osób, które są aktywizowane społecznie i 
zawodowo w ramach innych projektów RPO WO 2014-2020 

□ TAK □ NIE 

Korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 

□ TAK □ NIE 

 
Oświadczam, że ww. osoba niepełnoletnia: 

Jest dzieckiem biologicznym osoby sprawującej rodzinną 
pieczę zastępczą wychowującym się z dziećmi przebywającymi 
w pieczy zastępczej (uczestniczącymi w projekcie) 

□ TAK □ NIE 

Jest dzieckiem rodziny zagrożonej ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

□ TAK □ NIE 

Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się 
do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełnia co 
najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej 

□ TAK □ NIE 

 
Część II. Dane Uczestnika 

Dane podstawowe: 

Imię: 
 

 Nazwisko:  

PESEL51:  Wykształcenie: □ Niższe niż podstawowe 

□ Podstawowe 

□ Gimnazjalne 

□ Ponadgimnazjalne 

□ Policealne 

□ Wyższe 

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu: 

 

Dane kontaktowe52: 

Województwo:  Powiat:  

 
49 W rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
50 Osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i 
gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla 
skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczególnie: dzieci biologiczne osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą wychowujące się z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej (uczestniczącymi w projekcie). 
51 W przypadku, gdy osoba zamieszkuje Polskę lecz nie posiada nr PESEL, np. ze względu na fakt, że nie pochodzi z Polski, należy wpisać 

„Brak”. 
52 W przypadku osób bezdomnych wpisać miejsce pobytu. 



 

                                                       

 
Gmina: 
 

 Kod pocztowy:  

Miejscowość: 
 

 Ulica:  

Numer budynku: 
 

 Numer lokalu:  

Telefon 
kontaktowy53: 

 Adres e-mail54:  

 

Dane szczegółowe: 

Status na rynku pracy: □ Osoba bezrobotna niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy55 
□ Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy 

□ Osoba bierna zawodowo56 
□ Osoba pracująca 

Dot. TYLKO osób 
bezrobotnych:  

□ Osoba długotrwale 

bezrobotna57 
□ Inne 

Dot. TYLKO osób 
biernych 
zawodowo: 

□ Osoba ucząca się58 
□ Osoba nieuczestnicząca w 

kształceniu lub szkoleniu59 
□ Inne 

 

Dane dot. statusu Uczestnika: 

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

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań: 

□ TAK 

□ NIE 

Osoba z 
niepełnosprawnościami60: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)61: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

 
53 W przypadku, gdy osoba nie posiada telefonu, należy wpisać „Brak”. 
54 W przypadku, gdy osoba nie posiada adresu e-mail, należy wpisać „Brak”. 
55 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, które nie jest zarejestrowana w rejestrze 

urzędu pracy jako bezrobotna. 
56 Osoba, która nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną. 
57 W przypadku osób poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; w przypadku osób w wieku 25 

lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
58 Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym. 
59 Osoba, która nie uczy się, ani nie szkoli. 
60 Osoba niepełnosprawna Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685), tj. osoba z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
61 Wszystkie grupy osób w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym ZAWSZE: osoby nie 

posiadające wykształcenia podstawowego (osoba, która posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na 
poziomie wykształcenia podstawowego powinna być przypisana do poziomu wykształcenia niższego niż podstawowe), byli więźniowie, 
narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 



 

                                                       

 

W przypadku, gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnosprawna, może ona wskazać specjalne 

potrzeby związane z udziałem w projekcie: 

 

 

 
 
Pouczony/ -a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu dane są zgodne z 
prawdą. 
 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                                    (czytelny podpis Opiekuna ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                       

Załącznik nr 5. Wzór „Oświadczenia uczestnika projektu” 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia 

rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Inwestycji i 
Rozwoju, z siedzibą przy  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego 
z siedzibą przy  ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 
art. 9 ust. 2 lit. a i 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie: 

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  
2014-2020: 

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2.  
lit d), oraz art. 125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 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 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;  

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4  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 wraz z załącznikiem I i II do tego 
rozporządzenia; 

c)  art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818); 

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

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
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) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) 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; 

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
818); 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Trudny start, 
lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu,  
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020 (RPO WO); 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 
beneficjentowi realizującemu projekt – Mieście Opolu, ul. Rynek – Ratusz, 45-015 Opole oraz 
Realizatorowi - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36,  
45-071 Opole oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu - (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione 
firmom badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją 
Zarządzającą na realizację ewaluacji.  Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej 
kontrole w ramach RPO WO; 

6) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji; 

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

8) 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; 

9) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie 
utworzonych miejscach pracy62. 

10)  mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11)  mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 
poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl, iod@opolskie.pl lub adres poczty iod@um.opole.pl 
lub iod@mopr.opole.pl.  

12)  dodatkowo w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie 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 

 
62  Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

                                                       

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 
2016.119.1) mam prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących 

składającego niniejsze oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

- do przeniesienia moich danych osobowych. 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

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

opiekuna/faktycznego. 


