
Załącznik do Zarządzenia Nr 6/19
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem

z dnia 1 lipca 2019 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI 

I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe

NR PROJEKTU: RPPK.08.03.00-18-0073/18

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2019 – 31.03.2022

NAZWA PROGRAMU:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata

2014– 2020 

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: VIII Integracja Społeczna

NR I NAZWA DZIAŁANIA:  8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

§ 1
Definicje

1.  Projekt -  projekt  Dzienny  Dom  Pomocy  w  Gminie  Jeżowe,  realizowany  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego    na  lata  2014 -2020,  Oś

Priorytetowa  VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i

zdrowotnych. 

2. Beneficjent – Gmina Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 A

3. Kandydat /Kandydatka– osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie na podstawie zasad

ujętych w niniejszym Regulaminie.

4.  Komisja  rekrutacyjna  – komisja  w  składzie: Koordynator  projektu,  Asystent  Projektu,

wskazany przez Kierownika OPS Jeżowe pracownik. 

5. Uczestnik Projektu/Uczestniczka Projektu (UP)– osoba zakwalifikowana do Projektu, zgodnie

z  zasadami  określonymi  w  Regulaminie  rekrutacji  i  uczestnictwa  w Projekcie,  która  podpisała

deklarację uczestnictwa w projekcie.

6.  Dzienny  Dom  Pomocy  w  Gminie  Jeżowe (DDP)  –  ośrodek  wsparcia   funkcjonujący  w

strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem od 01.09.2019 r.
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7. Osoba  niesamodzielna – osoba,    która  ze  względu  na stan  zdrowia  lub niepełnosprawność

wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielne wykonywania co najmniej

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

8.  Wielokrotne  wykluczenie -  rozumiane  jako  wykluczenie  z  powodu  więcej  niż  jednej

przesłanki z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

tj. m.in. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby itp.

9.  Osoba  z  niepełnosprawnością  sprzężoną  – osoba,  u  której  stwierdzono  występowanie

dwóch lub więcej rodzajów niepełnosprawności.

§2

Informacja o projekcie

1. Projekt  realizowany  jest przez Gminę Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem na

podstawie  umowy  o  dofinansowanie  projektu  podpisanej  z  Wojewódzkim  Urzędem  Pracy  w

Rzeszowie,  35-055 Rzeszów ul.  Adama Stanisława Naruszewicza  11,  zwanym dalej „Instytucją

Pośredniczącą”.

Projekt Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Projekt będzie realizowany w województwie podkarpackim na terenie gminy Jeżowe, w okresie

od 01.06.2019 r. do 31.03.2022 r. 

3. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37-430 Jeżowe

136 A, pokój nr 18.

4. Celem głównym projektu jest wzrost dostępu 30 osób niesamodzielnych, starszych – w wieku

poprodukcyjnym (osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym

21 kobiet  do  dziennej  opieki  poprzez  utworzenie  dla  nich  miejsc  opieki  w nowo utworzonym

ośrodku zapewniającym opiekę dzienną (DDP)w Gminie Jeżowe (Powiat Niżański) do 31.03.2022 r.

§3

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa  zasady rekrutacji  do Projektu oraz zasady uczestnictwa osób w

Projekcie.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika/ Uczestniczki Projektu oraz Beneficjenta.

3.  Projekt  przewiduje  częściową  odpłatność  Uczestników/Uczestniczek,  których  dochód

przekracza150% kryterium dochodowego  pomocy  społecznej  zgodnie  z  art.  8  ust.  1  ustawy o

pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., za realizację usług w DDP świadczonych w ramach

Projektu. Zasady odpłatności zostaną ustalone w drodze Uchwały Rady Gminy Jeżowe.
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§4

Kryteria kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1) Formalne:

a) zamieszkiwanie na terenie gminy Jeżowe (oświadczenie o zamieszkaniu)

b)  wiek  powyżej  60  roku  życia  w  przypadku  kobiet  i  65  roku  życia  w  przypadku  mężczyzn

(oświadczenie o wieku)

c)ubóstwo lub zagrożenie wykluczeniem społecznym (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z

OPS)

d) osoba  niesamodzielna – osoba,    która  ze  względu  na stan  zdrowia  lub niepełnosprawność

wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielne wykonywania co najmniej

jednej  z podstawowych czynności  dnia codziennego (weryfikowane na podstawie zaświadczenia

lekarskiego)

2) Dodatkowe:

a) osoby mieszkające  samodzielnie w gospodarstwie domowym,

b) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;

c) osoby o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

d) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby  z

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

e) osoby korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał

działań,  które  dana  osoba  lub  rodzina  otrzymała  lub  otrzymuje  z  PO  PŻ  w  ramach  działań

towarzyszących , o których mowa w PO PŻ)

f) posiadanie dochodu nie przekraczającego 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.

2.  Kryteria  kwalifikowalności  (formalne)  kandydata  zostaną  zweryfikowane  na  etapie  składania

dokumentów  rekrutacyjnych.  Dokumenty  rekrutacyjne  wypełniane  będą  przez

Kandydata/Kandydatkę.

§5

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie prowadzona 

w okresie lipiec– sierpień  2019 r.
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2.  W  trakcie  rekrutacji  respektowana  będzie  zasada  niedyskryminacji  zgodnie  z  art.  16

Rozporządzenia  Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFS. Płeć,

rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna nie

będzie wyznacznikiem przyjęcia uczestnika do projektu. W projekcie przestrzegane będą pozostałe

polityki  i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans i zrównoważonego rozwoju.

3.  Osoba  ubiegająca  się  o  uczestnictwo  w  projekcie  powinna  w  ww.  terminie  złożyć  komplet

wymaganych dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub listownie w biurze projektu lub w trakcie

organizowanych spotkań, tj.:

a) formularz zgłoszeniowy dla osoby zainteresowanej udziałem w projekcie wraz z oświadczeniem

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (załącznik nr 1 do

Regulaminu);

b)  oświadczenie  Kandydata/Kandydatki  o  zapoznaniu  się  z  niniejszym  Regulaminem  oraz

zaakceptowaniu warunków udziału w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu);

c) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

(załącznik nr 3 do Regulaminu);

d) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o zamieszkiwaniu na terenie gminy Jeżowe (załącznik nr 4

do Regulaminu);

e) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku

życia w przypadku mężczyzn (załącznik nr 5 do Regulaminu).

f) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego

(załącznik nr 6 do Regulaminu).

g) oświadczenie o dochodach ( załącznik nr 7 do Regulaminu)

h) zaświadczenie lekarskie o niesamodzielności ( załącznik nr 8 do Regulaminu).

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata/Kandydatki. 

Dokument rekrutacyjne będą wypełniane przez Kandydata/Kandydatkę. 

4. Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć również orzeczenie  o niepełnosprawności lub

zaświadczenie lekarskie o zaburzeniach psychicznych.

5.  Formularze rekrutacyjne rejestrowane są według kolejności składania.

6.  Złożenie  formularza  zgłoszeniowego nie  jest  równoznaczne  z  zakwalifikowaniem

Kandydata/Kandydatki do uczestnictwa w Projekcie.

7.  Rekrutację Kandydatów do uczestnictwa w projekcie prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna.

8.  Procedura rekrutacji obejmie następujące etapy:

 Etap I –  weryfikacja spełniania wymaganych kryteriów formalnych:
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Ocena kryteriów formalnych zostanie dokonana metodą 0/1. 

Komisja sporządzi listę osób , które spełniają kryteria formalne. 

Osoby te zostaną poddane ocenie w zakresie spełniania kryteriów dodatkowych. 

 Etap II – weryfikacja kryteriów dodatkowych:

Komisja dokona podliczenia punktów.

a) mieszkanie samodzielnie w gospodarstwie domowym (weryfikacja: na podstawie oświadczenia

o zamieszkaniu) 

- mieszka samodzielnie – 5 pkt, nie mieszka samodzielnie – 0 pkt.

b) doświadczanie wielokrotnego wykluczenia (weryfikacja: na podstawie oświadczenia)

– doświadcza 5 pkt, nie doświadcza - 0 pkt,

c)  posiadanie  znacznego  lub  umiarkowanego  stopnia  niepełnosprawności  (weryfikacja:

zaświadczenie OPS i orzeczenie)

Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt,

d)  posiadanie  niepełnosprawności  sprzężonej  oraz  zaburzeń  psychicznych,  w  tym

niepełnosprawności intelektualnej i całościowych zaburzeń rozwojowych

(weryfikacja:  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  w  przypadku  braku  zaświadczenie  lekarskie

o zaburzeniach psychicznych)

Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt,

e) korzystanie z PO PŻ (weryfikacja: zaświadczenie OPS w Jeżowem)

– korzysta – 5 pkt , nie korzysta - 0 pkt,

f) posiadanie dochodu nie przekraczającego 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym

mowa w ustawie o pomocy społecznej (weryfikacja: na podstawie oświadczenia)

Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt,

Przyjęte kryteria dodatkowe umożliwią podjęcie udziału w Projekcie w pierwszej kolejności osobom

znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej. 

 Etap  III  -  do  uczestnictwa  w  projekcie  zakwalifikowane  zostaną  osoby,  które  uzyskały

największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.

Maksymalna  liczba  punktów  uzyskana  przez  osobę  w  rekrutacji  wynosi  30 (z  wyłączeniem

kryteriów formalnych). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do

projektu  decydujące  będzie  samodzielne  zamieszkanie  w gospodarstwie  domowym,  a  następnie

kolejność zgłoszeń.

Decyzje ostateczne przy rekrutacji będzie podejmował Koordynator.

 Etap IV - w wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa 
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osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista osób rezerwowych, które spełniają

kryteria formalne, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na ograniczoną

liczbę miejsc. 

Osoby z listy rezerwowej mogą być zaproszone do udziału w Projekcie w trakcie jego trwania na

wypadek rezygnacji osoby z uczestnictwa w Projekcie.

9.  Działaniem  zaradczym  w  przypadku  nierekrutowania  wymaganej  liczby  rodzin  będzie

zorganizowanie  dodatkowej  rekrutacji  (dodatkowe  metody), z   zaangażowaniem  wszystkich

pracowników OPS do  rekrutacji,  wykorzystanie  kontaktów w środowisku  i  znajomości  ludzi  z

gminy. 

10. Beneficjent zakłada zakwalifikowanie do udziału w Projekcie 30 osób, w tym 21 kobiet i 9

mężczyzn.

11.  W procesie  rekrutacji  zostaną  zachowane  proporcje  udziału  kobiet  i  mężczyzn  założone  w

projekcie. 

12. O wynikach rekrutacji osoby powiadomione zostaną do 5 dni od momentu zamknięcia naboru.

Wyniki  rekrutacji  będą  dostępne  w  Biurze  Projektowym  i  na  podstronie  projektu.  Osoby

zakwalifikowane  zostaną  poinformowane  osobiście  (listownie  lub  telefonicznie)  o  wynikach

rekrutacji.  

13.  Z  osobami  zakwalifikowanymi  do  udziału  w  Projekcie  pracownicy  socjalni  przeprowadzą

wywiad środowiskowy, na podstawie, którego zostanie wydana decyzja administracyjna kierująca

oraz ustalająca odpłatność Uczestnika/Uczestniczki Projektu za udział w DDP.

§6

Działania

1. W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

a) Całodzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej

świadczone   przez  opiekunów  (możliwość  bieżącej  opieki,  rozmowy  z  UP o  ich  problemach,

potrzebach, oczekiwaniach)  m.in. w formie:

- rehabilitacji,

- uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia kształtowanie umiejętności

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania, motywowanie do

aktywnego leczenia i rehabilitacji,

- pielęgnacji,  w tym: pomoc do świadczeń zdrowotnych, pilnowanie terminów wizyt lekarskich,

badań diagnostycznych, pomoc w wykupieniu leków,

- zajęć rewlidacyjno – wychowawczych.
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okres realizacji: od IX 2019 r. do III 2022 r. dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu,

b) Specjalistyczne wsparcie np. prawnik, terapeuta, dietetyk- w zależności od potrzeb danego UP

(jeden raz w tyg. po 3 h)

Prawnik-pomoc  UP  m.in.  rozwiązywaniu  prawnych  lub  administracyjnych  problemów

życiowych,aspektów  prawnych,  informowanie  o  uprawnieniach  lub  obowiązkach,  pomoc  w

sporządzaniu  pism,  regulowanie  spraw  rodzinnych,  pomoc  w  kontaktach  ze  służbą  zdrowia  i

urzędami, ubezpieczenia społeczne, poradnictwo obywatelskie,

Terapeuta-   różne  formy  terapii  przeciwdziałające  wykluczeniu:  poradnia  pedagogiczna,

logopedyczna, psychoterapia, terapia zajęć. Cel: włączenie do uczęszczania w normalnym życiu.

Dietetyk     - jak odzywanie wpływa na zdrowie, poznanie diety dla osób starszych, urozmaicenie

posiłków, co jeść i pić.

c)Sport i  rekreacja: zajęcia rehabilitacyjno – sportowo – rekreacyjne, w tym upowszechnianie idei

zdrowego  stylu  życia,  przekonanie  do  konieczności  i  dobrego  wpływu  aktywności  fizycznej,

zachowanie  do  praktykowania  formy ruchu  i  rekreacji   wprowadzając  na  stałe  do  codziennego

kalendarza

d) intelektualnej: zajęcia artystyczne,(malowanie, rysowanie,wycinanie, wspólne tworzenie obrazu i

inne)

e) społecznej: zajęcia społeczno-kulturalne (np. pomoc w rozwoju i wzmacnianiu aktywności oraz

samodzielnego życia, nauka współżycia w grupie i środowisku) 

Wymagany czas: 8 h w m-cu każda forma wsparcia (  z zakresu aktywności w sferze fizycznej,

intelektualnej, społecznej i sportowo-rekreacyjnej) na osobę, częstotliwość 1 raz w tygodniu

f)  jednodniowe  wycieczki:  aktywność  osób  starszych/niesamodzielnych,  zwiększenie

zainteresowania  aktywnymi  formami  spędzania  wolnego  czasu.  Wycieczki  do  miejsc  kultury,

kontakt z przyrodą, ze zwierzętami i roślinnością. Jedna wycieczka na pół roku dla 30 osób.

2. Na czas uczestnictwa w formach wsparcia od IX 2019 r. do III 2022 r. Uczestnicy Projektu

zapewniony będą  mieć  obiad  w siedzibie  DDP, oraz  śniadanie  w ramach prowadzonych

warsztatów kulinarnych, dowóz z miejsca zamieszkania do i z DDP, głównie w przypadku

osób , których niepełnosparwnośc , jak równeiż trudna sytuacja materialna , utrudniałaby lub

uniemożliwiała  dojazd  na  zajęcia  i  tym samym pełną integrację  społeczną,  edukacyjną i

zdrowotną.  Ponadto  Uczestnikom/Uczestniczkom  Projektu  zostanie  zapewnione

ubezpieczenie NNW. 
3. Powyższymi  formami  wsparcia  zostanie  objętych  łącznie  30  osób,  będących

Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu, a ścieżka udziału osób w Projekcie będzie określana na
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podstawie  analizy sytuacji  osób przez  pracownika  socjalnego. Narzędziem w oparciu,  o  które

nastąpi zdiagnozowanie osoby i jej problemów, a następnie dobór form wsparcia będzie wywiad

środowiskowy.

4. W/w  formy wsparcia będą świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i

możliwości Uczestników/Uczestniczek Projektu).

5. Powyższe formy wsparcia będą realizowane w DDP dla osób niesamodzielnych w dni robocze od

poniedziałku  do  piątku  od  godziny  8  do  godziny  16,  przez  8  godzin  dziennie  w  godzinach

dostosowanych do potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu i ich rodzin. 

§ 7

Obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik /Uczestniczka Projektu zobowiązany jest w szczególności do: 

a)  podpisania następujących dokumentów: deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9),

oświadczenia  uczestnika  projektu  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych

(załącznik nr 10 ), oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 11)

b) Podpisania „Umowy uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 12).

c)  Aktywnego  uczestnictwa  w  trakcie  pobytu  w  DDP (8  godzin  dziennie  w  dni  robocze  od

poniedziałku do piątku) we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia realizowanych

w ramach projektu. 

d) Potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, kartach usług opiekuńczych, indywidualnych

kartach wsparcia

e) Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób: 

-  zaświadczenie  lekarskie  -  niezwłoczne  poinformowanie  telefoniczne  kierownika  DDP,

przedłożenie zaświadczenia lekarskiego nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie DDP;

- w przypadku nagłych sytuacji losowych– niezwłoczne poinformowanie 

osobiste/telefoniczne kierownika  DDP oraz pisemne w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia;

Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w

DDP  w  wymiarze  większym  niż  20%  może  spowodować  skreślenie  z  listy

Uczestników/Uczestniczek Projektu. Decyzję o skreśleniu podejmuje Komisja rekrutacyjna. 

f) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,

g) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.
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§ 8

Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy Uczestnik /Uczestniczka zobowiązany

jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji.

Rezygnacja  z  udziału  w  Projekcie  może  być  złożona  w  szczególnie  uzasadnionym  przypadku

uniemożliwiającym  dalsze  uczestnictwo  w  Projekcie,  potwierdzona  odpowiednim  dokumentem

(zaświadczenie lekarskie, itp.). 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do

rozstrzygnięć podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r. i obowiązuje do czasu zakończenia

realizacji Projektu.

4. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępny jest w biurze projektu

oraz na stronie internetowej http://www.jezowe.naszops.pl/.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji         
i uczestnictwa w projekcie Dzienny Dom 
Pomocy w Gminie Jeżowe
RPO WP, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DLA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W PROJEKCIE 

Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe

Szanowni Państwo
Proponujemy Państwu uczestnictwo w Projekcie Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe.

Projekt jest realizowany przez Gminę Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Informacje wypełniane przez Beneficjenta
Data i godzina przyjęcia 
formularza
Podpis osoby 
przyjmującej

Dane osobowe
Imię/Imiona

Nazwisko
□ Kobieta □ Mężczyzna

Data urodzenia 

Miejsce urodzenia

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

PESEL 

Adres
zameldowania

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy
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Powiat

Województwo

Telefon kontaktowy

Informacje o
Kandydacie /
Kandydatce

Obecnie korzystam z innych projektów współfinansowanych   z Unii 
Europejskiej
□ TAK (jakich………………………………………………..)
□  NIE
Jestem osobą niesamodzielną1:
□ TAK   
□ NIE

Korzystam z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa:
□ TAK   
□ NIE

Posiadam  orzeczenie  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu
niepełnosprawności:
□ TAK   
□  NIE

Jestem osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia 2:
□ TAK  
 □ NIE

Jestem osobą z niepełnosprawnością sprzężoną3 oraz zaburzeniami 
psychicznymi, w tym niepełnosprawności intelektualnej lub/oraz 
całościowych zaburzeń rozwojowych:
□ TAK  
 □ NIE
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Mój dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o
którym mowa w ustawie o pomocy społecznej:

□ TAK 

□ NIE

Oświadczam, iż: 
1. Oświadczam, że  samodzielnie,  z  własnej  inicjatywy zgłaszam chęć  udziału  w projekcie
Dzienny  Dom  Pomocy  w  Gminie  Jeżowe  organizowanym  przez  Gminę  Jeżowe/Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jeżowem.
2. Oświadczam,  że zostałem/am poinformowany/a o przyjętych kryteriach kwalifikacyjnych
do udziału w projekcie pt. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe realizowanym w okresie od
01.06.2019r  do  31.03.2022  r  przez  Gminę  Jeżowe/Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jeżowem
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 204-2020, Oś Priorytetowa VIII,
Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych   i zdrowotnych i wyrażam zgodę na
mój udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Oświadczam, że  zostałem/am poinformowany/a,  że projekt  jest  współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Oświadczam, że zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z
realizacją projektu, w tym również po zakończeniu projektu.
5. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie  Dzienny Dom Pomocy w Gminie
Jeżowe zobowiązuję się do dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających dane zawarte
w Formularzu rekrutacyjnym.
6. Uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  zart.  233  Kodeksu  Karnego  za  złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że wyżej wymienione dane
są zgodne z prawdą.

…………………………   …….……………………………
    Miejscowość , data                                                          Czytelny podpis 

1 Osoba niesamodzielna to osoba, która  ze  względu  na stan  zdrowia  lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielne wykonywania co najmniej
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 
2 Wielokrotne wykluczenie – rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z
przesłanek określonych w art.  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  tj.  m.in.
ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby itp.
3 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub
więcej rodzajów niepełnosprawności
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie Dzienny Dom
Pomocy  w  Gminie  Jeżowe RPO  WP
2014-2020,  Oś  Priorytetowa  VIII,
Działanie 8.3 

Oświadczenie

Ja,  niżej  podpisany/a  .........................................................................................(imię  i  nazwisko),

zam..............................................................oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z    Regulaminem

Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pt. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe oraz akceptuję

warunki udziału w projekcie realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś VIII, Działanie 8.3. 

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

       Miejscowość i data              czytelny podpis 
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Załącznik  nr  3  do  Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Dzienny  Dom  Pomocy  w  Gminie
Jeżowe RPO  WP  2014-2020,  Oś
Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

Oświadczenie

Ja,  niżej  podpisany/a  .........................................................................................(imię  i  nazwisko),

zam..............................................................oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

osobowych w celu rekrutacji do projektu Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe RPO WP, Oś

VIII, Działanie 8.3.

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

       Miejscowość i data              czytelny podpis

W związku z rekrutacją do Projektu pn. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe przyjmuję do

wiadomości, iż:

1 Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem -
pełniący funkcję Beneficjenta z siedzibą: 37-430 Jeżowe, 136A.

3 Osobą  wyznaczoną  przez  Beneficjenta  w  zakresie  zapewnienia  zgodności  przetwarzania
danych  osobowych  jest:  Inspektor  Ochrony  Danych  -  Klaudia  Chaber;  e-mail:
kchaber.kancelaria@gmail.com

4 Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do Projektu pn. Dzienny
Dom Pomocy w Gminie Jeżowe. 

5 Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6 Dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  instytucjom  zaangażowanym  w  realizację
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 7 Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji. 

8 Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z
brakiem możliwości udziału w projekcie.

9 Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
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10 Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w
tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11 Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

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

(miejscowość i data)                                                        (podpis uczestnika projektu)

Projekt Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Załącznik  nr  4  do  Regulaminu  rekrutacji
i  uczestnictwa  w  projekcie  Dzienny  Dom
Pomocy w Gminie Jeżowe  RPO WP 2014-
2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

Oświadczenie

Ja,  niżej  podpisany/a  ......................................................................................(imię  i  nazwisko),

zam..............................................................oświadczam,  że  zamieszkuję  na  terenie  gminy Jeżowe,

powiat niżański, województwo podkarpackie.

Jestem/  nie  jestem  (niewłaściwe  skreślić)  osobą  zamieszkującą  samodzielnie  w  gospodarstwie

domowym *

………………………………………….. …………………………………………..

   Miejscowość i data    czytelny podpis 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie

art. 233 KK
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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji               
i uczestnictwa w projekcie  Dzienny Dom 
Pomocy w Gminie Jeżowe RPO WP 2014-2020, 
Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

Oświadczenie

Ja,  niżej  podpisany/a  ..........................................................................................(imię  i  nazwisko),

zam..............................................................oświadczam,  że  ukończyłem/am 60 rok  życia  /  65  rok

życia (w przypadku kobiet skreślić 65 rok życia, w przypadku mężczyzn skreślić 60 rok życia)*.

………………………………………….. …………………………………………..

   Miejscowość i data    czytelny podpis 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie

art. 233 KK
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji               
i uczestnictwa w projekcie  Dzienny Dom 
Pomocy w Gminie Jeżowe RPO WP 2010-2020, 
Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

Oświadczenie 

Ja,  niżej  podpisany/a  .................................................................................(imię  i  nazwisko),

zam..............................................................oświadczam,  że doświadczam  wielokrotnego

wykluczenia,  rozumianego  jako  wykluczenie  z  powodu  więcej  niż  jednej przesłanki z

przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

1) ubóstwa

2) sieroctwa
3) bezdomności
4) bezrobocia
5) niepełnosprawności
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
7) przemocy w rodzinie; 
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
10) (uchylony) 
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
13) alkoholizmu lub narkomanii; 
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

………………………………………….. …………………………………………..

   Miejscowość i data    czytelny podpis 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na 
podstawie art. 233 KK 
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 Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji          
i uczestnictwa w projekcie Dzienny Dom 
Pomocy w Gminie Jeżowe RPO WP 2014-
2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

Oświadczenie

Ja,  niżej  podpisany/a  ..........................................................................................(imię  i  nazwisko),

zam..............................................................oświadczam, że mój dochód nie przekracza/ przekracza

(niepotrzebne skreślić) 150 %* właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o

pomocy społecznej**.

………………………………………….. …………………………………………..

   Miejscowość i data    czytelny podpis 

* W przypadku osób samotnie gospodarujących jest to kwota 1052 zł, na osobę w rodzinie 792 zł.

** Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie

art. 233 KK
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Załącznik Nr 8 do Regulaminu  Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe 

RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

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

(pieczątka ZOZ lub gabinetu lekarskiego) 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

dla  potrzeb  Gminy  Jeżowe/  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Jeżowem  w  ramach  Projektu
RPPK.08.03.00-18-0073/18 pt.  Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020  Oś Priorytetowa VIII
Integracja  społeczna,  Działanie  8.3  Zwiększenie  dostępu  do  usług  społecznych  i  zdrowotnych,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Imię i nazwisko pacjenta...............................................................................................................

Data  urodzenia…………………………......................................................................................
PESEL……………………………...……………………………………………………………
Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………...

Stwierdzam,  że  pacjent  jest  osobą  niesamodzielną (osoba  niesamodzielna  –  przez  co  należy
rozumieć osobę, która  ze  względu  na stan  zdrowia  lub niepełnosprawność wymaga opieki lub
wsparcia  w  związku  z  niemożnością  samodzielnego  wykonywania  co  najmniej  jednej  z
podstawowych czynności dnia codziennego)

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

Miejscowość i data                Podpis i pieczątka lekarza
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Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie Dzienny Dom

Pomocy w Gminie Jeżowe RPO WP 2014-
2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

…………………….., dnia………..……………….. 
…………………………………..….….. 
            ( imię i nazwisko) 

…………………………….……….…... 
                   (adres) 

DEKLARACJA
dobrowolnego udziału w Projekcie: Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe

realizowanego przez Gminę Jeżowe/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Ja niżej podpisany/a................................................................................................................
z własnej woli deklaruję udział w projekcie pt. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe
Oświadczam, że:

1. Zostałem(am) poinformowany(a) o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

2. Będę dobrowolnie i systematycznie uczestniczył(a) w działaniach realizowanych w ramach
Projektu.  

3. Nie korzystam i nie będę korzystał(a) z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i
Priorytetach RPO WP w okresie mojego udziału w Projekcie 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych w trakcie realizacji
Projektu i po jego zakończeniu. 

5. Dane  zawarte  w  złożonym  przeze  mnie  formularzu  rekrutacyjnym  są  aktualne  na  dzień
01.09.2019 r. 

Zobowiązuję się do: 
informowania pracownika merytorycznego projektu 

a) o wszelkich zmianach dotyczących moich danych osobowych, 
b) podpisywania list obecności/kart usługi opiekuńczej/indywidualnych kart wsparcia 
c) wypełniania  testów,  ankiet  i  udzielania  informacji,  w  jaki  sposób  formy  wsparcia

w projekcie  przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy, samooceny, motywacji
do  rozwoju  zmniejszenia  poczucia  izolacji  i  niezaradności,  poprawę  relacji  wewn.
rodzin  ich  funkcjonowania  i  komunikacji,  poprawa/odbudowa  relacji  z  otoczeniem
(zarówno w trakcie ich trwania jak i po ich zakończeniu). 

Dane zawarte w oświadczeniu zgodne są ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności  karnej  za  składanie  oświadczeń  niezgodnych  z  prawdą  zgodnie  z  §233
Kodeksu Karnego. 

  ................................................................................ 
  (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji     
i uczestnictwa w projekcie Dzienny Dom 
Pomocy w Gminie Jeżowe RPO WP 2014-
2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 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) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej

„RODO”)

W związku z  przystąpieniem do  Projektu  pn. Dzienny  Dom Pomocy  w Gminie  Jeżowe przyjmuję  do
wiadomości, iż:

1 Administratorem moich  danych  osobowych,  w  ramach  zbioru:  Regionalny  Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  dalej  „zbiór danych RPO WP 2014-2020” jest
Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  -  pełniący  funkcję  Instytucji  Zarządzającej  Regionalnym
Programem  Operacyjnym  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-2020,  z  siedzibą:  35-010
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

2 Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych, dalej „zbiór danych CST”, jest Minister właściwy
ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4.

3 Osobą  wyznaczoną  przez  Instytucję  Pośredniczącą  w  realizacji  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-2020,  dalej  „IP WUP”  –  w  zakresie
zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych -  Damian
Chaber; nr tel.: (17) 8509 232; e-mail: iod@wup-rzeszow.pl.

4 Moje  dane  osobowe będą  przetwarzane  wyłącznie  w celu  realizacji  Projektu  pn. Dzienny  Dom
Pomocy w Gminie Jeżowe, w szczególności, w odniesieniu do:

1) zbioru  danych  RPO  WP  2014-2020:  w zakresie: aplikowania  o  środki  unijne  i  realizacji
projektów,  w  szczególności  potwierdzania  kwalifikowalności  wydatków,  udzielania  wsparcia
uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych,  w  tym  zapewnienie  realizacji  obowiązku  informacyjnego
dotyczącego przekazywania  do  publicznej  wiadomości  informacji  o  podmiotach  uzyskujących
wsparcie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, dalej „RPO WP 2014-2020”;

2) zbioru danych CST, w zakresie:
a) zarządzania,  kontroli,  audytu,  sprawozdawczości  i  raportowania  w ramach  realizacji

programów  operacyjnych  polityki  spójności,  finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020,
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b) zapewnienia  realizacji  obowiązku  informacyjnego  dotyczącego  przekazywania
do publicznej  wiadomości  informacji  o  podmiotach uzyskujących wsparcie  z funduszy
polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

5 Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie: 

1) zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku
z przepisami: 

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  Funduszu  Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”;

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz.U.  t.j.  z  2017 r.,  poz.  1460,  z
późn. zm.), „dalej ustawa wdrożeniowa”.

2) zbioru  danych  CST  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  i  e  oraz  art.  9  ust.  2  lit.  g  RODO  w  związku  
z przepisami:

a) Rozporządzenia ogólnego;
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  
(Dz. Urz. UE.L.347.470);

c) rozporządzenia  wykonawczego  Komisji  (UE)  nr  1011/2014  z  dnia  22  września  2014  r.
ustanawiającego  szczegółowe  przepisy  wykonawcze  
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do
wzorów  służących  do  przekazywania  Komisji  określonych  informacji  oraz  szczegółowe
przepisy  dotyczące  wymiany  informacji  między  beneficjentami  a  instytucjami
zarządzającymi,  certyfikującymi,  audytowymi  
i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1);

d) ustawy wdrożeniowej. .
6 IP WUP będzie przetwarzać następujące kategorie danych: 

1) Kraj, 
2) Rodzaj uczestnika, 
3) Nazwa instytucji, 
4) Imię, 
5) Nazwisko, 
6) PESEL, 
7) NIP, 
8) Płeć, 
9) Wiek w chwili przystępowania do projektu, 
10) Wykształcenie, 
11)  Adres:  Ulica,  Nr  budynku,  Nr  lokalu,  Kod  pocztowy,  Poczta,  Miejscowość,  Kraj,  

Województwo, Powiat, Gmina, 
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12) Nr telefonu, 
13) Nr faksu, 
14) Adres e-mail, 
15) Adres strony www,
16) Data rozpoczęcia udziału w projekcie, 
17) Data zakończenia udziału w projekcie, 
18) Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu,
19) Planowana  data  zakończenia  edukacji  w placówce  edukacyjnej,  w  której  skorzystano  ze

wsparcia,  
20) Wykonywany zawód, 
21) Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia), 
22) Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, 
23) Zakończenie  udziału  osoby  w  projekcie  zgodnie  z zaplanowaną  dla  niej  ścieżką  

uczestnictwa, 
24) Rodzaj przyznanego wsparcia, 
25) Data rozpoczęcia udziału we wsparciu, 
26) Data zakończenia udziału we wsparciu, 
27) Data założenia działalności gospodarczej, 
28) Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, 
29) PKD założonej działalności gospodarczej, 
30) Osoba  należąca  do  mniejszości  narodowej  lub  etnicznej,  migrant,  osoba  obcego  

pochodzenia,
31) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
32) Osoba z niepełnosprawnościami,
33) Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, 
34) W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, 
35) Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających

na utrzymaniu, 
36) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej);
37) Przynależność  do  grupy  docelowej  zgodnie  ze  Szczegółowym  Opisem  Osi  

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020/zatwierdzonym  do  realizacji  Rocznym  Planem  Działania/
zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu, 

38) Kwota wynagrodzenia, 
39) Numer rachunku bankowego,
40) Dane  konieczne  do  przeprowadzenia  badań  ewaluacyjnych  wskaźników  rezultatu  

długoterminowego określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 powierzyła w
drodze  porozumienia,  zadania  związane  z  realizacją  RPO  WP  
2014-2020:  

1) IP WUP - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: ul. Adama Stanisława
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów;

2) Instytucji  Pośredniczącej  z  zakresu  realizacji  instrumentu  Zintegrowane  Inwestycje
Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, zawiązanej w formie, o której mowa w art. 30
ust. 4 ustawy wdrożeniowej, realizującej zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020 - Stowarzyszeniu
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon kontaktowy:
17 858 14 90:
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-  z  zastrzeżeniem  zapewnienia  wystarczających  gwarancji  wdrożenia  odpowiednich  środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbiorów danych osobowych
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

8. IP  WUP,  na  podstawie  udzielonego  przez  Instytucję  Zarządzającą  RPO  WP  upoważnienia  do
dalszego  powierzania  powierzonych  do  przetwarzania  danych  osobowych,  w  celu  prawidłowej
realizacji Projektu, powierzyła jego Beneficjentowi Gmina Jeżowe/ Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jeżowem 37-430 Jeżowe 136 A, tel. 158794900 (Nazwa, Adres i Dane kontaktowe Beneficjenta) - z
zastrzeżeniem  zapewnienia  wystarczających  gwarancji  wdrożenia  odpowiednich  środków
technicznych  i  organizacyjnych,  by  przetwarzanie  danych  w  ramach  
ww.  zbiorów danych  osobowych  spełniało  wymogi  RODO i  chroniło  prawa  osób,  których dane
osobowe  dotyczą  oraz  każdorazowego  weryfikowania  i  dostosowania  zakresu  powierzonych  do
przetwarzania danych osobowych.

9. Beneficjent,  w  celu  prawidłowej  realizacji  Projektu,  może  powierzyć  przetwarzanie  danych
osobowych  podmiotom  świadczącym  na  jego  rzecz  usługi  –  z  zastrzeżeniem  zapewnienia
prawidłowej ochrony danych osobowych,

10 Moje  dane  osobowe mogą  być  przetwarzane  w Lokalnym Systemie  Informatycznym (IP WUP),
przeznaczonym  do  obsługi  procesu  naboru  wniosków  o  dofinansowanie  realizacji  projektów  w
zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. IP WUP powierzyła przetwarzanie danych
osobowych  w  Lokalnym  Systemie  Informatycznym  (LSI  WUP)  Wykonawcy  –  podmiotowi
odpowiedzialnemu  za  rozwój/modyfikację,  utrzymanie  oraz  wsparcie  techniczne  LSI  WUP,  pod
warunkiem,  że  System ten  będzie  zapewniać  adekwatny stopień  bezpieczeństwa  odpowiadający
ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz
zapewnienia  wdrożenia  odpowiednich  środków,  by  przetwarzanie  spełniało  wymogi  RODO  i
chroniło  prawa  osób,  których  dane  dotyczą.  Wykonawca  
– podmiot, o którym mowa wyżej, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom
świadczącym  usługi  na  rzecz  Wykonawcy –  z  zastrzeżeniem zapewnienia  prawidłowej  ochrony
danych osobowych.

11 Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  na
zlecenie  ministra  właściwego  ds.  rozwoju  regionalnego,  Instytucji  Zarządzającej,  Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjentom. 

12 Moje dane mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również
podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-
2020,-  zgodnie  z  obowiązkami  wynikającymi  m.in.  z:  Rozporządzenia  ogólnego  i  ustawy
wdrożeniowej.

13 Moje  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej.

14 Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  nie  dłuższy  niż  30  dni  roboczych  od  dnia
zakończenia  obowiązywania  okresu  archiwizowania  danych,  
o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej
lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14
lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  
i  archiwach  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  217,  z  późn.  zm.),  o  ile  przetwarzanie  powierzonych  do
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przetwarzania  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  spełnienia  obowiązku  wynikającego  z  tego
przepisu prawa.

15 Zapoznałem/am się z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której dane dotyczą. Mam prawo
do  żądania  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania  
lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania.  Na
podstawie  art.  17 ust.  3  lit.  b  i  d  RODO, zgodnie  z  którym nie  jest  możliwe usunięcie  danych
osobowych niezbędnych, w szczególności do:

1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego;

2) celów archiwalnych w interesie publicznym:
-  jak  również  mając  na  uwadze  cel  i  podstawę  prawną  przetwarzania  danych  
w  ramach  RPO  WP  20104-2020,  nie  przysługuje  mi  prawo  do  usunięcia  
albo przenoszenia tych danych. Ponadto, mam prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o
których  mowa  w  RODO  -  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  
na zgodność z prawem przetwarzania.

16 Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania. 

17 Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

18 Podanie danych jest  dobrowolne, aczkolwiek jest  warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia,  a
odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości  udzielenia  wsparcia  w  ramach
Projektu.

19 W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy  oraz  informację  nt.  udziału  w  kształceniu  lub  szkoleniu  
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

20 W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot.  mojego statusu na
rynku pracy.

………………………………………….. …………………………………………..

   Miejscowość i data    czytelny podpis uczestnika Projektu
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Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji           
i uczestnictwa w projekcie Dzienny Dom 
Pomocy w Gminie Jeżowe ,RPO WP 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

W związku z przystąpieniem do projektu  Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa  VIII  Integracja  społeczna,  Działanie  8.3  Zwiększenie  dostępu  do  usług
społecznych i zdrowotnych wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku.  

Oświadczam, i  przyjmuję do wiadomości,  że  wyrażam zgodę na wykorzystanie  mojego
wizerunku w celu rekrutacji, realizacji, monitorowania, ewaluacji oraz promocji Projektu oraz na
nieodpłatne  wykorzystanie  tego  wizerunku  w  całości  lub  fragmentów  na  stronie  internetowej
Urzędu Gminy, stronie projektu, Beneficjenta  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2018 poz. 1191, z późn. zm.). 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych,
oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

        .............................................                                                ............................................ 
               (miejscowość, data)    (czytelny podpis uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji            
i uczestnictwa w projekcie  Dzienny Dom 
Pomocy w Gminie Jeżowe, RPO WP 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 

 (pieczęć OPS w Jeżowem)

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych.

Zawarta w dniu ……………….. między:

Gminą Jeżowe/ Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Jeżowem reprezentowaną przez Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem
– Panią Stanisławą Czubat, działającą na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Jeżowe z dnia
21  kwietnia  2004  r. do  wydawania  decyzji  w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu  pomocy
społecznej  należących  do  właściwości  gminy  oraz  pełnomocnictwa  z  dnia  11.12.2018  r.
w  zakresie  realizacji  projektu  konkursowego  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-2020  Oś  Priorytetowa  VIII  Integracja  społeczna,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dokonywania czynności
związanych z wnioskiem o dofinansowanie, do składania wszelkich oświadczeń woli związanych
z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu i dokonywania innych czynności koniecznych
do realizacji projektu; adres do korespondencji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37-430
Jeżowe 136 A zwaną dalej Beneficjentem 
a 
Panem/Panią  …………………………………………………………………………………
zamieszkałym/ą  ………………………………………………………………………………
legitymującym się dowodem osobistym1 seria…......nr………….PESEL……………zwanym/ą 
dalej Uczestnikiem /Uczestniczką Projektu.

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy  są  warunki  uczestnictwa  w  projekcie  Dzienny  Dom
Pomocy w Gminie Jeżowe współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Podkarpackiego na lata  2014-2020,  Oś Priorytetowa VIII  Integracja  społeczna,  Działanie  8.3
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

2. Projekt  realizowany  jest  przez  Gminę  Jeżowe/Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w  Jeżowem  na  podstawie  umowy  o  dofinansowanie  projektu  podpisanej  z  Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie 35-055 Rzeszów ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11 zwanym
dalej „Instytucją Pośredniczącą”. 

1 Wypełnić jeśli dotyczy
Projekt  Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe
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3. Projekt  będzie  realizowany  w  województwie  podkarpackim  na  terenie  Gminy  Jeżowe,  
w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2022 r.  

4. Biuro  projektu  znajduje  się  w  siedzibie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Jeżowem 37-430 Jeżowe 136 A, biuro nr 18.

5. Celem  głównym  projektu  jest  Zwiększenie  dostępu  30  osób  niesamodzielnych  (osób
zagrożonych  ubóstwem  lub  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym),  w  tym  21  kobiet  do
dziennej  opieki  poprzez  utworzenie  dla  nich  miejsc  opieki  w  nowo  utworzonym  ośrodku
zapewniającym opiekę dzienną (DDP) w Gminie Jeżowe (powiat niżański) do 31.03.2022 r.

§ 2
1. W ramach projektu, zgodnie z § 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dzienny
Dom Pomocy w Gminie Jeżowe  Beneficjent udzieli Uczestnikom/ Uczestniczkom projektu
wsparcia w zakresie:
a)  Całodzienne  usługi  opiekuńcze  i  pielęgnacyjne  świadczone  przez  opiekunów w tym pomoc

w utrzymaniu higieny osobistej m.in:

- rehabilitacji,

-  uczenia  i  rozwijania  umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego  życia  kształtowanie

umiejętności  zaspokojenia  podstawowych  potrzeb  życiowych  i  społecznego  funkcjonowania,

motywowanie do aktywnego leczenia i rehabilitacji,

- pielęgnacji, w tym: pomoc do świadczeń zdrowotnych, pilnowanie terminów wizyt lekarskich,

badań diagnostycznych, pomoc w wykupieniu leków,

- zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

b) Specjalistyczne wsparcie np. prawnik, terapeuta, dietetyk, psycholog,

c) Sport i  rekreacja: zajęcia rehabilitacyjno – sportowo – rekreacyjne, w tym upowszechnianie idei

zdrowego  stylu  życia,  przekonanie  do  konieczności  i  dobrego  wpływu  aktywności  fizycznej,

zachowanie do praktykowania formy ruchu i  rekreacji   wprowadzając  na stałe  do codziennego

kalendarza,

d) intelektualnej: zajęcia artystyczne,malowanie, rysowanie,wycinanie, wspólne tworzenie obrazu i

inne),

e) społecznej: zajęcia społeczno-kulturalne (np. pomoc w rozwoju i wzmacnianiu aktywności oraz

samodzielnego życia, nauka współżycia w grupie i środowisku),

f) jednodniowych wycieczek.

2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania szczegółowych  informacji
dotyczących  realizowanego  Projektu  oraz  informowania  o  harmonogramie  realizowanych
działań.

Projekt  Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe
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§ 3
1. Uczestnik / Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
a)  Aktywnego  uczestnictwa  w  trakcie  pobytu  w  DDP (8  godzin  dziennie  w  dni  robocze  od
poniedziałku do piątku) we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia realizowanych
w ramach projektu. 
b) Potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, kartach usług opiekuńczych, indywidualnych
kartach wsparcia
c) Usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób: 
-  zaświadczenie  lekarskie  -  niezwłoczne  poinformowanie  telefoniczne  kierownika  DDP,
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie DDP;
- w przypadku nagłych sytuacji losowych– niezwłoczne poinformowanie 
osobiste/telefoniczne kierownika  DDP oraz pisemne w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia;
Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w
DDP  w  wymiarze  większym  niż  20%  może  spowodować  skreślenie  z  listy
Uczestników/Uczestniczek Projektu. Decyzję o skreśleniu podejmuje Komisja rekrutacyjna. 
d) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,
e)  Bieżącego  informowania  o  wszystkich  zdarzeniach  mogących  zakłócić  dalszy  udział  w
Projekcie.

§ 4
Integralną  część  umowy  stanowi „REGULAMIN  REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA  W
PROJEKCIE Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.3 wraz z
formularzem  zgłoszeniowym,  deklaracją  uczestnictwa  w  projekcie,  oświadczeniem  uczestnika
projektu  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku. 

§ 5
1. Umowa może ulec modyfikacjom w przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków

jego realizacji. 
2. Wszelkie  zmiany w Umowie  mogą być  dokonywane jedynie  w formie  pisemnej,  za

zgodą obu stron. 
§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Akceptuję warunki niniejszej Umowy Uczestnictwa: 

………………………………… 
Miejscowość i Data 

……………………………………………………..                ……………….……………………
(Podpis Uczestnika / Uczestniczki Projektu) (Podpis osoby upoważnionej ze strony 

Beneficjenta) 

*Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na

podstawie art. 233 KK
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