
ZARZĄDZENIE NR GOPS.021.5.2021 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku 

z dnia 4 styczeń 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Integracji i 

Aktywności Społecznej’ 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku 

wprowadzonego uchwałą nr 472/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2018 r., poz. 5872), w celu uregulowania spraw dotyczących realizacji projektu „Centrum 

Integracji i Aktywności Społecznej” zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Integracji i 

Aktywności Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych – RIT. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 styczeń 2021 r. 

  



  



Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr GOPS.021.5.2021 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku 

z dnia 4 styczeń 2021 r. 

 

R E G U L A M I N  R E K R U T A C J I  I  U C Z E S T N I C T W A  W  P R O J E K C I E  

„ C E N T R U M  I N T E G R A C J I  I  A K T Y W N O Ś C I  S P O Ł E C Z N E J ”  

 

§ 1. Niniejszy Regulamin normuje: 

1) zasady rekrutacji potencjalnych uczestników do Projektu; 

2) zasady uczestnictwa w Projekcie; 

3) prawa i obowiązki uczestników Projektu. 

§ 2. Użyte sformułowania w niniejszym dokumencie oznaczają: 

1) Projekt – projekt pt. ,,Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” realizowany w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT; 

2) Wnioskodawca – należy przez to rozumieć Gminę Kłobuck; 

3) Realizator – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku; 

4) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego działający poprzez 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego; 

5) Wniosek – rozumie się przez to wniosek o dofinansowanie Projektu złożony przez 

Wnioskodawcę do Instytucji Zarządzającej; 

6) Umowa – rozumie się przez to umowę o dofinansowanie Projektu zawartą pomiędzy 

Instytucją Zarządzającą a Wnioskodawcą; 

7) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 

pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym, 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o 

 
1 w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 



których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020, 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, 

h) osoby niesamodzielne, 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

j) osoby odbywające karę pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ; 

8) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – to osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego 

środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, 

których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę 

zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące 

rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego; 

9) osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, 

zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są 

zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak 

i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów 

stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu 



macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji 

(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi; 

10) osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 

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

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

który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) są 

uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 

status bezrobotnego ma pierwszeństwo; 

11) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie 

dwóch lub więcej niepełnosprawności; 

12) środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie 

tych osób lub społeczność lokalna, w której zamieszkują, 

b) społeczność lokalna, którą cechuje co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, o 

których mowa w definicji osoby bezrobotnej, 

c) społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub 

jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której mowa w ww. wytycznych; 

13) program aktywności lokalnej – partnerstwo lokalne zainicjowane przez ośrodek 

pomocy społecznej, inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub 

organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i 

rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i 

koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków 

społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach 

konkretnego środowiska lub członków danej społeczności; 

14) staż – nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą; 

15) ścieżka reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, 

mających na celu wyprowadzenie osób, rodzin lub środowiska z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego. Ścieżka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu 

(ścieżka udziału w projekcie) lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej 

osoby, rodziny lub środowiska – wykraczać poza ramy jednego projektu i być 

kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo. Wsparcie w ramach ścieżki 

reintegracji może być realizowane przez jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób 

sekwencyjny. 

§ 3. 1. Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum 

Integracji i Aktywności Społecznej (dalej: CIAS) dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne. 

2. Projektodawca przewiduje udział w projekcie 38 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym na okres 24 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 



3. Działalność Centrum Integracji i Aktywności Społecznej prowadzić będzie do stworzenia i 

umocnienia społecznego środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse 

rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego. 

§ 4. Osiągnięcie celu, o którym mowa w § 3 będzie możliwe w szczególności poprzez realizację 

następujących zadań: 

1) działalność animatorów lokalnych; 

2) działalność Akademii Lidera (usług wspomagania kompetencji społecznych); 

3) pomoc prozatrudnieniową realizowaną przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłobucku; 

4) wolontariat; 

5) usługi prawne; 

6) usługę wsparcia psychologicznego; 

7) strategiczne imprezy integracyjne. 

§ 5. Odbiorcami projektu są społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

§ 6. 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana czytelnie wypełnić 

formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Formularz zgłoszeniowy można także znaleźć w biurze Projektu (ul. Zamkowa 12, 42-100 

Kłobuck), siedzibie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej (ul. Harcerska 4, 42-100 Kłobuck) oraz 

na stronie internetowej Realizatora. 

3. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze Projektu 

lub przesłać go na adres biura pocztą tradycyjną (ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck) lub elektroniczną 

(sekretariat@gopsklobuck.pl - wymagany podpis elektroniczny; ePUAP – wymagany profil zaufany lub 

podpis elektroniczny). 

§ 7. 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

1) etap pierwszy: wpłynięcie formularza zgłoszeniowego do Realizatora; 

2) etap drugi: weryfikacja danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez 

właściwego pracownika socjalnego; 

3) etap trzeci: w przypadku spełnienia obligatoryjnych warunków uczestnictwa w Projekcie 

– skierowanie kandydata do udziału w Projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu); 

4) etap czwarty: poinformowanie osób zakwalifikowanych do Projektu. 

2. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Realizator poinformuje uczestnika Projektu drogą 

mailową, telefoniczną lub osobiście. 

3. Dokumenty projektowe przechowywane są w biurze Projektu, które znajduję się w siedzibie 

Realizatora (ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck). 

§ 8. Weryfikacja danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym polega m.in. na: 

1) weryfikacji kryteriów formalnych – termin złożenia wniosku, odpowiedni druk, 

dołączenie wszystkich niezbędnych dokumentów, właściwie złożony podpis, zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych; 



2) weryfikacja kryteriów materialnych – indywidualna, kompleksowa, pogłębiona analiza 

sytuacji potencjalnego uczestnika Projektu w nawiązaniu do oferowanych form wsparcia 

w Projekcie. 

§ 9. 1. Rekrutacja uczestników do Projektu prowadzona będzie w sposób ciągły ze szczególnym 

naciskiem do momentu zebrania grupy docelowej. 

2. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór minimum 38 uczestników (25 kobiet, 

13 mężczyzn). 

3. Osiągnięcie pułapu grupy docelowej nie stoi na przeszkodzie w dalszej rekrutacji 

uczestników pod warunkiem, iż nie narusza to przepisów powszechnie obowiązujących. 

§ 10. 1. Realizator przy wyborze uczestników Projektu będzie stosował następujące kryteria 

oceny: 

1) kandydat do Projektu musi zamieszkiwać obszar przestrzenny rewitalizacji, o którym 

mowa w uchwale nr 280/XX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w 

sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 lub 

też być z otoczenia, o którym mowa § 2 pkt 7 osoby zamieszkującej taki obszar; 

2) kandydat do Projektu jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

lub jest z otoczenia takiej osoby, a jego ewentualne uczestnictwo w Projekcie jest 

niezbędne do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) w ramach Projektu nie można objąć wsparciem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności. 

2. Podczas prowadzonej rekrutacji osób do Projektu, preferowane będą: 

1) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z 

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

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

2) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem; 

3) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że 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. 

§ 11. Rekrutacja potencjalnych uczestników do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn, zakładając równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn 

znajdujących w grupie ostatecznych odbiorców wsparcia. 

§ 12. 1. Jeśli w trakcie procesu rekrutacyjnego wystąpią okoliczności po stronie kandydata 

uniemożliwiające przeprowadzenie dalszych czynności rekrutacyjnych niezbędnych do 

zakwalifikowania go do projektu (np. długotrwała choroba), wynik rekrutacji jest negatywny. 

2. Decyzję o negatywnym wyniku rekrutacji podejmuje dyrektor Realizatora na wniosek 

pracownika socjalnego, który przedstawia uzasadnienie. 



§ 13. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje 

odwołanie. 

§ 14. 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

2. Koszt uczestnictwa w Projekcie ponosi Realizator ze środków otrzymanych na jego 

realizację. 

§ 15. W przypadku, gdy uczestnik Projektu zgłasza pracownikowi socjalnemu potrzebę 

wsparcia nowej (innej) formy pomocy niż pierwotnie zadeklarował w formularzu zgłoszeniowym, 

pracownik socjalny wystawia kolejne skierowanie bez konieczności wypełniania formularza 

zgłoszeniowego przez uczestnika Projektu. 

§ 16. Uczestnik Projektu może utracić prawo do wsparcia w przypadku utrudniania realizacji 

czynności personelowi Projektu oraz nieprzestrzegania obowiązujących w Projekcie obowiązków 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz innych aktach normatywnych i wytycznych. 

§ 17. Usługi świadczone będą zgodnie z przygotowanym harmonogramem określonym na 

podstawie planu pracy z uczestnikiem Projektu. 

§ 18. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1) utrzymywania stałego kontaktu z Realizatorem; 

2) należytego zaangażowania się we wszelkich formach wsparcia w ramach Projektu; 

3) niezwłocznego informowania pracowników Realizatora zaangażowanych w realizację 

Projektu o przeszkodach uniemożliwiających mu udział we wszelkich formach wsparcia w 

ramach Projektu; 

4) wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczonych przez Realizatora; 

5) pisemnego poinformowania o ewentualnej rezygnacji z udziału w Projekcie; 

6) poszanowania godności i podmiotowości innych osób; 

7) przestrzegania zasad kultury współżycia; 

8) pomagania słabszym; 

9) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w budynku Centrum Integracji i Aktywności 

Społecznej; 

10) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie; 

11) podpisywania w trakcie trwania Projektu wszelkich dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Projektu. 

§ 19. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) poszanowania praw i godności jednostki; 

2) swobody wyrażania myśli i przekonań; 

3) korzystania ze wszystkich rodzajów wsparcia w ramach Projektu, jeżeli spełnia warunki 

uczestnictwa w nich. 

§ 20. Regulamin dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku 

oraz na jego stronie internetowej. 

§ 21. 1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz wyłącznej 

interpretacji jego zapisów. 



2. Niniejszy regulamin może także ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi 

na zmiany wprowadzone we wniosku o dofinansowanie Projektu, umowie dotyczącej Projektu, a także 

pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do dokonania 

oceny i kontroli realizacji Projektu. 

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania obowiązuje do końca okresu realizacji 

Projektu, tj. do 31 grudnia 2022 r. 



  



Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej“ 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ” 

 

 

 

DANE O PROJEKCIE 

Program Operacyjny: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Europejski Fundusz Społeczny 

Priorytet: 
Oś priorytetowa IX. 

Włączenie społeczne 

Działanie: 
Działanie 9.1. 

Aktywna integracja 

Poddziałanie: 
Poddziałanie 9.1.2. 

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT 

Beneficjent: Gmina Kłobuck 

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku 

 

DANE KANDYDATA DO PROJEKTU 

Rodzaj uczestnika: indywidualny 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  Płeć: 
 □ kobieta  
 □ mężczyzna 

Data urodzenia:  Wiek:  

PESEL:            

Kraj:  Województwo:  

Powiat:  Gmina:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:   -    

Ulica:  Numer domu/lokalu:  

Obszar: □ miejski                                                                                           □ wiejski 

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

 

 

 

 

 



STATUS UCZESTNICTWA KANDYDATA (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

Status społeczny: 

□ osoba zagrożona ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie – zgodnie 
z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
□ otoczenie osoby zagrożonej ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wykluczonej społecznie 
– zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Status zawodowy: 

osoba bezrobotna?1 
□ tak                                                                                         □ nie 

Wykonywany 
zawód/Zakład pracy/PKD 
własnej działalności 

 

Wykształcenie: 
□ niższe niż podstawowe    □ podstawowe   □ gimnazjalne 
□ ponadgimnazjalne            □ policealne        □ wyższe 

Dane wrażliwe: 

□ osoba z niepełnosprawnościami 
□ osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, osoba obcego pochodzenia 
□ osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
□ osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
□ osoba przebywająca w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
□ osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu  

□ osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)2 

□ nie dotyczy 

 

OCZEKIWANE WSPARCIE DLA SIEBIE 

□ uczestnictwo w profilaktyce/terapii uzależnień 

□ uczestnictwo w Akademii Lidera 

□ usługi prawne 

□ psycholog 

□ udział w wizycie studyjnej PAL 

□ poradnictwo pracy/trener pracy 

□ staż 

□ szkolenie zawodowe/kurs przygotowujący do egzaminów certyfikowanych 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie "Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" realizowanym przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kłobucku. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w projekcie. 

3. Zamieszkuję na obszarze przestrzennym rewitalizacji Gminy Kłobuck zgodnie z uchwałą nr 280/XX/2017 Rady Miejskiej w 
Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 
lub jestem z otoczenia osoby zamieszkującej taki obszar. 

4. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” 
wraz z załącznikami. Akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

5. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie, wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego 

 
1 osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez zatrudnienia, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca pracy. Definicja 
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one trzech 
kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności 
(to osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, ale nie pracują, aktywnie poszukują pracy i są gotowe do podjęcia 
zatrudnienia) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 
2 do osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, innej niż wymienione powyżej zalicza się: osoby z wykształceniem na 
poziomie ISCED (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia 
poziomu ISCED 1, byli węźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów 
wiejskich. 



wizerunku w mediach i materiałach promocyjnych dotyczących projektu. 

6. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

7. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny materialno-życiowej oraz objęcie wsparciem oferowanym w ramach projektu 
zgodnie z moimi oczekiwaniami. 

8. W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 
Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; 

2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), 
adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl; 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

a) udzielenia wsparcia, 

b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

c) monitoringu, 

d) ewaluacji, 

e) kontroli, 

f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 

g) sprawozdawczości, 

h) rozliczenia projektu, 

i) odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, 

j) zachowania trwałości projektu, 

k) archiwizacji, 

l) badań i analiz; 

4) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 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 ustanawiające 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 – dalej: Rozporządzenie 
ogólne, 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi projektu "Centrum Integracji i Aktywności 
Społecznej" – Gminie Kłobuck, działającej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku; 

6) moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez Administratora lub 
Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, dostawcom 
systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), 
stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych; 

7) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc 
publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów; 

8) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych 
osobowych; 

10) podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości uczestnictwa w projekcie; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o 
którym mowa w art. 22 RODO. 



 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie: 

1) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz 
informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone 
stosownym dokumentem; 

2) udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym ewaluacje/analizy/ekspertyzy 
na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

 

 

 

 

 

 

...................................................                           .................................................... 
   (data, miejscowość)       (czytelny podpis kandydata do Projektu 

             lub opiekuna prawnego kandydata)  



Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej“ 

 

SKIEROWANIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ” 

 

DANE KANDYDATA DO PROJEKTU 

Rodzaj uczestnika: indywidualny 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  Płeć: 
 □ Kobieta  
 □ Mężczyzna 

Data urodzenia:  Wiek:  

PESEL:            

Kraj:  Województwo:  

Powiat:  Gmina:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:   -    

Ulica:  Numer domu/lokalu:  

Obszar: □ miejski                                                                                           □ wiejski 

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

DODATKOWE DANE 

Struktura rodziny:  

Uzależnienia:  

Inne:  

STATUS KANDYDATA DO PROJEKTU 

□ osoba zagrożona ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 
Uzasadnienie: ............................................................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 

□ otoczenie osoby zagrożonej ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wykluczonej społecznie – zgodnie z definicją zawartą w 
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 
Uzasadnienie: ............................................................................................................................................................................................ 
 



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

PROPONOWANE FORMY POMOCY 

□ uczestnictwo w profilaktyce/terapii uzależnień 

□ uczestnictwo w Akademii Lidera 

□ usługi prawne 

□ psycholog 

□ udział w wizycie studyjnej PAL 

□ poradnictwo pracy/trener pracy 

□ staż 

□ szkolenie zawodowe/kurs przygotowujący do egzaminów certyfikowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................                           .................................................... 
   (data, miejscowość)                               (podpis pracownika socjalnego) 

 

 

ZGODA DYREKTORA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody1 na uczestnictwo w projekcie „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” osoby wskazanej 
w niniejszym skierowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................                           .................................................... 
   (data, miejscowość)                 (podpis dyrektora jednostki

                      lub osoby ją zastępującej) 

 

 
1 niepotrzebne skreślić 


