
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2018 Dyrektora MOPR w Opolu z dnia 16.10.2018 r. 

 

 

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. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów 

faktycznych w Opolu, nr projektu nr RPOP.08.01.00-16-0001/18 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Opolu 

Beneficjent: Miasto Opole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Do wykonania czynności rekrutacyjnych uczestników 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. „Centrum 
Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, nr projektu 
RPOP.08.01.00-16-0001/18 postanawiam przyjąć następujące zasady: 

§ 1.  

Obligatoryjne warunki formalne 

1) Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uprawnione do tego osoby spełniające łącznie 
wszystkie trzy obligatoryjne warunki formalne (kryteria kwalifikowalności): 

a. Osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta 
Opole lub osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Opole, 

b. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (za wyjątkiem osób 
odbywających kary pozbawienia wolności oraz dzieci do lat 3) – 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,  

c. Osoby niesamodzielne, tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego, tj. osoby samotne w rozumieniu art. 6 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, które są pozbawione takiej pomocy mimo wykorzystania 
własnych uprawnień, zasobów i możliwości, osoby samotnie gospodarujące w 
rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy 
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 
zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości, osoby w rodzinie, 
gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, 
wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2) Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług opiekuńczych musi zostać poprzedzona 
każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) 
danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych1 tej osoby. 

§ 2.  

Zasady pierwszeństwa udziału w projekcie 

1) Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 
rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby te 
będą w pierwszej kolejności rekrutowane do wsparcia. W przypadku, gdy osób takich będzie 

                                                           
1 Opiekun faktyczny – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem 
zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek 
rodziny. 



 

 

więcej niż miejsc w projekcie, o kolejności rekrutowania do wsparcia zadecyduje niższy 
dochód. 

2) W dalszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby, które nie spełniają 150% 
właściwego kryterium dochodowego. Kolejność rekrutowania do wsparcia takich osób będzie 
ustalana na podstawie następujących kryteriów rekrutacji: sytuacja materialna osób 
niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług, specyfika grupy docelowej. 

3) W ramach kryteriów rekrutacji odnoszących się do sytuacji materialnej oraz specyfiki grupy 
docelowej będą przyznawane punkty. Pierwszeństwo udziału w projekcie otrzymają osoby, 
które uzyskały najwyższą sumę punktów. W przypadku, gdy osoby otrzymają równą liczbę 
punktów, w pierwszym rzędzie o kolejności zadecyduje niższy dochód. 

Sytuacja materialna odnosząca się do kryterium dochodowego Liczba 
punktów 

W przypadku osiągania dochodu do 200% kryterium dochodowego 7 

W przypadku osiągania dochodu powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego 6 

W przypadku osiągania dochodu powyżej 250% do 280% kryterium dochodowego 5 

W przypadku osiągania dochodu powyżej 280% do 310% kryterium dochodowego 4 

W przypadku osiągania dochodu powyżej 310% do 340% kryterium dochodowego 3 

W przypadku osiągania dochodu powyżej 340% do 370% kryterium dochodowego 2 

W przypadku osiągania dochodu powyżej 370% do 400% kryterium dochodowego 1 

W przypadku osiągania dochodu powyżej 400% kryterium dochodowego 0 

Wartość osiąganego dochodu liczy się jako średnią dochodu osoby niesamodzielnej i jej 
wszystkich opiekunów faktycznych. 

Specyfika grupy docelowej - Przynależność do preferowanych kategorii osób, 
w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Liczba 
punktów 

Osoby żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych, tj. w 
gospodarstwach, w których dana osoba zamieszkuje samotnie, czyli w których nie 
zamieszkują z nią inne osoby 

3 

Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w 
art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

2 

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 2014-20202 

2 

                                                           
2 Osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z 



 

 

Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 

2 

 

4) W ramach kryterium rekrutacji odnoszącego się do rodzaju usług weryfikowane będzie to, czy 
osoba niesamodzielna ubiega się o przyznanie usług opiekuńczych jako de facto jedynej 
formy wsparcia oferowanej przez Realizatora w ramach projektu. 

Czy osoba niesamodzielna ubiega się o rodzaj usług oferowanych w ramach 
projektu?  

Wynik 
weryfikacji 

Usługi opiekuńcze TAK/ NIE 

 

§ 3. 

Struktura uczestników projektu 

1) W projekcie jednocześnie udział może brać nie więcej niż 50 osób. 

2) Warunkiem koniecznym jest to, by wśród uczestników projektu znalazły się osoby żyjące w 
jednoosobowych gospodarstwach domowych. Ich liczba musi być na poziomie powyżej 30% 
w stosunku do wszystkich uczestników projektu, a więc w przypadku pełnej grupy 
uczestników (50 osób) musi to być co najmniej 16 osób. 

§ 4.  

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników 

1) W pierwszym etapie rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają 
oświadczenia dot. potrzeby objęcia ich usługami opiekuńczymi na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszych „Zasad rekrutacji…”.  

2) W celu ostatecznego potwierdzenia spełnienia ww. kryteriów kwalifikowalności 
uprawniających do udziału w projekcie uczestnik składa oświadczenie na formularzu 
„Deklaracja 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. Wzór 
„Deklaracji udziału w projekcie” stanowi załącznik nr 2 do niniejszych „Zasad rekrutacji…”.   

3) Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący osobą fizyczną składa 
oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922). Wzór „O świadczenia uczestnika w projekcie” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
dokumentu.  

                                                                                                                                                                                     
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia. 



 

 

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 przypadku uczestnika projektu składającego ww. oświadczenia, który będzie osobą 
niemogącą pisać – osoba ta uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku 
osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis. 

6) Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przedłożenia zaświadczenia od lekarza wskazującego na 
potrzebę objęcia ich usługami opiekuńczymi. 

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

8) Osoby odpowiedzialne za rekrutację zobowiązane są do gromadzenia niezbędnej 
dokumentacji uzasadniającej potrzebę przyznania usług opiekuńczych. 

§ 5.  

Moment pomiaru kwalifikowalno ści uczestnika 

Kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana będzie na etapie rekrutacji do projektu, tj. przed 
udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia. W okresie po złożeniu „Deklaracji udziału w projekcie” a 
przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia, prowadzone będą działania merytoryczne w ramach 
zadania nr 1 i 2 projektu, tj. m.in. przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy, a także wydawana 
będzie decyzja administracyjna przyznająca określone wsparcie. 

§ 6.  

Zasady kierowania do form wsparcia 

1) Główny nabór uczestników projektu przeprowadzony zostanie w okresie do dnia 16 listopada 
2018. W przypadku zebrania w tym okresie mniejszej liczby ww. oświadczeń niż 50, nabór 
zostanie automatycznie przedłużony do dnia 30 listopada 2018. 

2) Na podstawie zebranych od osób zainteresowanych udziałem w projekcie oświadczeń dot. 
potrzeby objęcia ich usługami opiekuńczymi tworzona będzie przez komisję rekrutacyjną 
(składającą się z co najmniej 3 osób, w tym personelu projektu) podstawowa i rezerwowa lista 
uczestników. O kolejności umieszczenia osób na obu listach zadecydują opisane w 
niniejszych zasadach rekrutacji warunki formalne, zasady pierwszeństwa i struktura 
uczestników projektu. 

3) Lista podstawowa będzie wykazem maksymalnie 50 osób zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie. 

4) Lista rezerwowa będzie wykazem osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, lecz w 
liczbie wykraczającej poza limit 50 uczestników projektu lub poza wskazaną strukturę. 

5) Osoby umieszczone na podstawowej liście uczestników zostaną zobligowane do złożenia 
„Deklaracji udziału w projekcie” oraz oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 3. W 
przypadku nie złożenia ww. dokumentów, w tym wraz z innymi, o których mowa w § 4, dana 



 

 

osoba zostanie wykreślona z listy podstawowej. Na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza 
osoba znajdująca się na liście rezerwowej. 

6) Ponadto poza okresem wskazanym w pkt. 1 rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły 
przez cały okres realizacji projektu. Na podstawie zbieranych na bieżąco oświadczeń dot. 
potrzeby objęcia osób niesamodzielnych usługami opiekuńczymi, osoby te będą wpisywane 
na listę rezerwową. Lista rezerwowa tworzona będzie przez ww. komisję. 

7) W przypadku przerwania udziału uczestnika w projekcie, na jego miejsce będzie przesuwana 
pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

8) Realizator dopuszcza możliwość dokonywania zmian w niniejszym dokumencie z powodu 
różnych przyczyn, które mogą wyniknąć podczas realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1.  do Zasad rekrutacji uczestników projektu (…) 

 

Imię, nazwisko:  
 

Adres 

zamieszkania: 

 
 
 

Telefon:  
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

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

oświadczam, że jestem osobą niesamodzielną i ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagam opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

Dlatego też wyrażam chęć 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. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób 
niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, nr projektu RPOP.08.01.00-16-001/18, w 

ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze (wskazane w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że złożenie niniejszego oświadczenia 
nie jest równoznaczne z przyjęciem mnie do projektu. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w 

oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, które stanowi 

podstawę do opracowania listy osób zakwalifikowanych do udziału w nim. Kolejność osób na tej liście 

ustalona zostanie w oparciu o m.in. opisane w Zarządzeniu warunki formalne, zasady pierwszeństwa i 

strukturę uczestników projektu. 

W związku z powyższym oświadczam, że: 

Mieszkam3 na terenie miasta Opole 

 

□ TAK □ NIE 

Żyję w jednoosobowym gospodarstwie domowym4 

 

□ TAK □ NIE 

Korzystam ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikuję się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniam co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej 

□ TAK □ NIE 

Jestem osobą z niepełnosprawnością5 □ TAK □ NIE 

                                                           
3 W rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku osób bezdomnych przebywam na terenie miasta Opole. 
4 Tj. w gospodarstwie, w którym dana osoba zamieszkuje samotnie, czyli w którym nie zamieszkują z nią inne 

osoby. 



 

 

 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań6 

□ TAK □ NIE 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

Jestem osobą samotnie 
gospodarującą 

□ TAK □ NIE i mój dochód wynosi:  
 

…………………………………. 

Jestem osobą w rodzinie □ TAK □ NIE w której dochód na 

osobę wynosi: 

 

…………………………………. 

 

Oświadczam, że mam opiekuna faktycznego/ opiekunów faktycznych7, który/ którzy zgodnie z art. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest/ są: 

Imiona i nazwiska opiekunów faktycznych: Osoby samotnie 
gospodarujące: 

Osoby w rodzinie 

 Jej dochód wynosi:  

 

 

………………………………….. 

Dochód na osobę w jej 

rodzinie wynosi:  

 

………………………………….. 

 Jej dochód wynosi:  

 

 

………………………………….. 

Dochód na osobę w jej 

rodzinie wynosi:  

 

………………………………….. 

 Jej dochód wynosi:  
 

 

………………………………….. 

Dochód na osobę w jej 
rodzinie wynosi:  

 

………………………………….. 

Pouczony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu informacje są 

zgodne z prawdą. 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                   (czytelny podpis osoby oświadczającej) 

                                                                                                                                                                                     
5 W świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. 

osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
6 W rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020. 
7 Opiekun faktyczny – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem 

zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek 

rodziny. 



 

 

Załącznik nr 2.  do Zasad rekrutacji uczestników projektu (…) 
 

Deklaracja udziału w projekcie 
 

 

Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………………………….  
Zgłaszam chęć udziału w charakterze Uczestnika 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. „Centrum 
Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, nr projektu 

RPOP.08.01.00-16-001/18. 

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta – Miasto Opole, ul. Rynek 1, 45-015 Opole. W imieniu 
Beneficjenta – Realizator projektu – Miejski  Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 
36, 45-071 Opole (MOPR w Opolu) realizuje zdania związane z przyznawaniem usług opiekuńczych 

osobom niesamodzielnym w drodze decyzji administracyjnych, pracą socjalną oraz świadczeniem 

usług opiekuńczych. 

 
Część I. Oświadczenia 
 

Przystępując do projektu oświadczam, iż zostałem poinformowany/-a o następujących zasadach: 

• Oferowane w projekcie wsparcie w formie usług opiekuńczych jest świadczone we współpracy 
z MOPR w Opolu przez podmiot wybrany w trybie zamówienia publicznego, 

• Otrzymywane w projekcie wsparcie ma charakter bezpłatny, co oznacza, że nie wnoszę 

żadnych opłat z tytułu jego pobierania, 

• Zakres i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określony indywidualnie w stosunku do 

mnie na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPR w Opolu, 

• W celu uzyskania wsparcia jestem zobowiązany/-a do: 
o podania pełnych informacji wymaganych w niniejszym formularzu, 

o przedłożenia wszystkich wymaganych zaświadczeń (o ile takowe są wymagane) 

niezbędnych do potwierdzenia spełniania przeze mnie kryteriów kwalifikowalności i 

rekrutacji uprawniających do udziału w projekcie, 

o podpisania oświadczenia uczestnika projektu dot. danych osobowych, 

o zawarcia Kontraktu trójstronnego, którego stronami będą MOPR w Opolu oraz 

podmiot wybrany w trybie zamówienia publicznego świadczący usługi opiekuńcze, 

o współpracy z podmiotem wybranym w trybie zamówienia publicznego świadczącym 

usługi opiekuńcze w zakresie opracowania Indywidualnego planu wsparcia i pracy z 

osobą niesamodzielną, 

• Zobowiązuję się do współpracy z personelem świadczącym usługi opiekuńcze w zakresie 

niezbędnym do skutecznego udzielania mi wsparcia, 

• Zobowiązuję się do współpracy z MOPR w Opolu w zakresie działań związanych m.in. z 

administrowaniem projektem, monitoringiem, okresową ewaluacją i kontrolą realizacji 

prawidłowości wykonywania usług opiekuńczych, 

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

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie następujące obligatoryjne warunki formalne, 

tj.: 



 

 

• Mieszkam8 na terenie miasta Opole lub, o ile jestem osobą bezdomną, przebywam na terenie 

miasta Opole, 

• Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym9, 

• Jestem osobą niesamodzielną10, 

• Nie odbywam kary pozbawienia wolności. 
 

Oświadczam, że spełniam dodatkowe kryteria rekrutacji uprawniające do udziału w projekcie: 

 

Mój dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na 

osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej 

 

□ TAK □ NIE 

Żyję w jednoosobowym gospodarstwie domowym 

 
□ TAK □ NIE 

Korzystam ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikuję się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 

spełniam co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

□ TAK □ NIE 

Jestem osobą z niepełnosprawnością11 □ TAK □ NIE 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań12 
□ TAK □ NIE 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

Jestem osobą samotnie 

gospodarującą 
□ TAK □ NIE i mój dochód wynosi:  

 

                                                           
8 W rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
9 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. 
10 Osoby niesamodzielne – osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają 

opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego, tj. osoby samotne w rozumieniu art. 6 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, które są pozbawione takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i 

możliwości, osoby samotnie gospodarujące w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości, osoby w rodzinie, gdy rodzina nie może, z 

uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 
11 W świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia. 
12 W rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 



 

 

………………………………….. 

Jestem osobą w rodzinie □ TAK □ NIE w której dochód na 

osobę wynosi: 
 

………………………………….. 

 

Oświadczam, że mam opiekuna faktycznego/ opiekunów faktycznych13, który/ którzy zgodnie z art. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest/ są: 

Imiona i nazwiska opiekunów faktycznych: Osoby samotnie 
gospodarujące: 

Osoby w rodzinie 

 Jej dochód wynosi:  

 

 

………………………………….. 

Dochód na osobę w jej 

rodzinie wynosi:  

 

………………………………….. 

 Jej dochód wynosi:  
 

 

………………………………….. 

Dochód na osobę w jej 
rodzinie wynosi:  

 

………………………………….. 

 Jej dochód wynosi:  

 

 

………………………………….. 

Dochód na osobę w jej 

rodzinie wynosi:  

 
………………………………….. 

 

Część II. Dane Uczestnika 

Dane podstawowe: 

Imię: 
 

 Nazwisko:  

PESEL14:  Wykształcenie: □ Niższe niż podstawowe 

□ Podstawowe 

□ Gimnazjalne 

□ Ponadgimnazjalne/ 

Ponadpodstawowe 

□ Policealne 

□ Wyższe 

Dane kontaktowe15: 

Województwo: 

 

 Powiat:  

Gmina:  Kod pocztowy:  

                                                           
13 Opiekun faktyczny – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem 

zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek 

rodziny 
14 W przypadku, gdy osoba zamieszkuje Polskę lecz nie posiada nr PESEL, np. ze względu na fakt, że nie 

pochodzi z Polski, należy wpisać „Brak”. 
15 W przypadku osób bezdomnych wpisać miejsce pobytu. 



 

 

 

Miejscowość: 

 

 Ulica:  

Numer budynku: 

 

 Numer lokalu:  

Telefon 

kontaktowy16: 

 Adres e-mail17:  

Dane szczegółowe: 

Status na rynku pracy: □ Osoba bezrobotna niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy18 

□ Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy 

□ Osoba bierna zawodowo19 

□ Osoba pracująca20 

Dot. TYLKO osób 

bezrobotnych:  
□ Osoba długotrwale 

bezrobotna21 

□ Inne 

Dot. TYLKO osób 

biernych 

zawodowo: 

□ Osoba ucząca się22 

□ Osoba nieuczestnicząca w 

kształceniu lub szkoleniu23 

□ Inne 

Dane dot. statusu Uczestnika: 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej)24: 

□ TAK 

□ NIE 

□ Odmowa 

odpowiedzi 

 

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

potrzeby związane z udziałem w projekcie: 

 

 

 

                                                           
16 W przypadku, gdy osoba nie posiada telefonu, należy wpisać „Brak”. 
17 W przypadku, gdy osoba nie posiada adresu e-mail, należy wpisać „Brak”. 
18 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest 

zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. 
19 Osoba, która nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną. 
20 Osoby pracujące zobowiązane są do wypełnienia załącznika nr 1 do deklaracji udziału w projekcie. 
21 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. 
22 Osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym. 
23 Osoba, która nie uczy się, ani nie szkoli. 
24 Wszystkie grupy osób w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym 

ZAWSZE: osoby nie posiadające wykształcenia podstawowego, 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 informacje są 

zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis Uczestnika projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3.  do Zasad rekrutacji uczestników projektu (…) 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych 

oraz opiekunów faktycznych w 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 w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; 

2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego 

z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego, 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. 

zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) – 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 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.); 

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 2017 r., 

poz. 1460, z późn. zm.); 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Centrum 
Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w 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 - (nazwa i 

moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urzędowi 

Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 

beneficjentowi realizującemu projekt – Urzędowi Miasta Opola, ul. Rynek – Ratusz, 45-015 
Opole oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 

Opole oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 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) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przyjętego w 

Instytucji Zarządzającej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i wskazanych w nim kategorii 

archiwalnych spraw. 

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 pracy25. 

10)  mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

                                                           
25 Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

11)  mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl, iod@opolskie.pl lub adres poczty: iod@um.opole.pl 

lub iod@mopr.opole.pl. 

 

Dodatkowo informuje się o przysługujących prawach 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1): 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

- 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 

- 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. 


