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§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
1.

Projekt "AKTYWNOŚD”(zwany dalej Projektem)realizowany jest przez Polską Fundację Rozwoju (zwaną dalej PFR lub Liderem) w partnerstwie z Fundacją FUGA MUNDI (zwaną dalej FFM lub Partnerem)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.

Projekt realizowany jest od 2018-02-01 do 2018-12-31r.

3.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.

Zasięg terytorialny Projektu – województwo lubelskie.

5.

Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy ul. Hutniczej 20B, 20-218 Lublin, tel. 502156042,e-mail:
omiotekj@ffm.pl

6.

Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników Projektu i zasady udziału w Projekcie.

7.

Celem głównym Projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację
kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.
Celem szczegółowym Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej u min. 90% z 60 (36 kobiet) niepracujących osób z niepełnosprawnościami z woj. lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji (obejmującego m. in. ustalenie
ścieżki reintegracji, wsparcie motywacyjne, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże) w terminie od
1.02.2018 r. do 31.12.2018r. oraz podjęcie zatrudnienia przez 15 UP.

8.

Informacja o projekcie będzie dostępna:
a) na stronie internetowej:www.ffm.pl oraz www.polskafundacjarozwoju.pl
b) w instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz.

9.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie.

§2
Definicje
1.

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:
Projekt – projekt „AKTYWNOŚD” realizowany przez Polską Fundację Rozwoju.
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Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Beneficjent, Realizator – Polska Fundacja Rozwoju.
Kandydat – osoba zamieszkująca województwo lubelskie w wieku od 18 lat, niepełnosprawna
(w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczona społecznie (w tym dotknięta ubóstwem) lub osoba
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostająca bez zatrudnienia (osoba bezrobotna
lub bierna zawodowo).
Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (kobiety i mężczyźni).
Dzieo przystąpienia do Projektu – dzieo złożenia przez Kandydata Dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub data wpływu Dokumentów przekazanych drogą pocztową/kurierem do
Biura Projektu.
Dzieo rozpoczęcia udziału w Projekcie – dzieo wyświadczenia pierwszej usługi na rzecz Uczestnika
projektu.
Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyd w Biurze Projektu, w terminie
podanym w ogłoszeniu o naborze.
Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający Dokumenty rekrutacyjne do Projektu i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu.
Biuro Projektu – oznacza to Biuro Projektu zlokalizowane przy ul. Koralowej 19/46, 20-583 Lublin.
§3
Zakres wsparcia
1. Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:







poradnictwa indywidualnego polegającego na diagnozie kompetencji – ścieżka reintegracji w
zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (4h/osobę);
poradnictwa indywidualnego specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika,
mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach
i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu
kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (6h/osobę);
poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym
powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (trening umiejętności społecznych) – 3 spotkania x 8 godz. dydaktycznych;
pośrednictwa pracy – usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym (6h/osobę).
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2. Ponadto, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu, zastosowane zostaną w
oparciu o Indywidualny Plan Działania następujące ścieżki wsparcia:


60 osób skorzysta z grupowych szkoleo; Uczestnicy będą mieli możliwośd nabycia, podwyższenia bądź dostosowania kompetencji i kwalifikacji z zakresu:
o kucharz/ pomoc kuchenna, 20 osób x 136h (17 dni); (szkolenie 1);
o pracownik budowlany/ pracownik gospodarczy, 10 osób x 96h (12 dni); (szkolenie 2);
o opiekun osób starszych, 10 osób x 96h (12 dni); (szkolenie 3);
o sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, 20 osób x 96h (12 dni); (szkolenie 4);



55 Uczestników projektu weźmie udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych po zakooczeniu szkoleo.
§4
Uczestnicy projektu

1. Grupa docelowa – 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych
ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnościami (w
tym z zaburzeniami psychicznymi), niezatrudnionych, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiegow wieku 18-67 lat, w tym:
a) 60% osób z grupy docelowej, tj. 36 osób – będą stanowiły kobiety, że względu na ich cięższą sytuacją na rynku pracy (patrz niżej);
b) 70% osób z grupy docelowej, tj. 42 osoby – będą stanowiły osoby nieaktywne zawodowo (bierne
zawodowo); są one bardziej oddalone od rynku pracy niż osoby bezrobotne;
c) 30% osób z grupy docelowej, tj. 18 uczestników projektu – osoby bezrobotne, w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych.
2. W pierwszej kolejności do Projektu będą przyjmowane osoby spełniające następujące kryteria:
a) osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gmin, których odsetek osób korzystających ze
świadczeo pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego (wg.
sprawozdania MPIPS z dnia 31.12.2015),
b) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osoby z niepełnosprawnością
intelektualną/osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
3. Status Uczestnika projektu na rynku pracy jest wstępnie określany w dniu przystąpienia do Projektu na
podstawie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego i dołączonych zaświadczeo/oświadczeo, a następnie jest powtórnie weryfikowany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.
4. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w
Projekcie na podstawie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego.
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5. Do powyższych kategorii Uczestników projektu mogących brad udział w Projekcie określonych
w pkt. 1 mają zastosowanie poniższe definicje:
Status Uczestnika projektu
Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja
uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją.
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyoskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeo z tytułu urlopu), należy wykazywad jako
osoby bezrobotne.
Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku osób dorosłych (25 lat lub więcej) osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy), natomiast w przypadku
młodzieży (wiek poniżej 25 lat) osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy (>6
m-cy).
Osoba bierna zawodowo– osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn.
nie pracuje i nie jest bezrobotna, tj. nie pracowała, nie miała pracy i jej nie poszukiwała, nie
pracowała poszukiwała pracy, ale nie była zdolna (gotowa) do jej podjęcia w ciągu ostatnich 2
tygodni bądź też nie pracuje i nie poszukuje pracy, ponieważ ma pracę załatwioną i oczekuje na
jej rozpoczęcie w okresie dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie była gotowa tej
pracy podjąd).
Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecnośd w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyoskiego lub
urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeostwo).
Osoby prowadzące działalnośd na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalnośd członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Osoba niepełnosprawna – uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016poz. 2046 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
2017 poz. 882 z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Osoba pochodząca z obszarów wiejskich – osoba, która przebywa na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to
obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
Osoba niskowykwalifikowana (o niskich kwalifikacjach) – osoba posiadająca wykształcenie na
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gorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczad osoby, które zakooczyły edukację na poziomie
1, 2 lub 3. Poziomy przedstawiają się następująco:
 poziom 1: Szkoła podstawowa
 poziom 2A: Gimnazjum
 poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum
 poziom 3B: Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające
 poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa
Osobą niskowykwalifikowaną będzie każda osoba posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne.
Do osób niskowykwalifikowanych nie zaliczamy osób, które ukooczyły szkoły policealne, studia
krótkiego cyklu, studia licencjackie lub ich odpowiedniki, studia magisterskie lub ich odpowiedniki, studia doktoranckie lub ich odpowiedniki.
Osoba przystępująca powinna wykazad najwyższy ukooczony poziom ISCED
§5
Zasady rekrutacji do Projektu
1. Rekrutacja dokonywana jest na terenie województwa lubelskiego.
2. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci, przyjęta na podstawie przeprowadzonej analizy na potrzeby projektu. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała kolejnośd zgłoszeo i wynik rozmowy kwalifikacyjnej; osobno dla kobiet i mężczyzn.
3. W czasie rekrutacji uczestników zostaną zachowane założone proporcje: 60% kobiet i 40% mężczyzn.
4. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans co do wieku, wykształcenia i stopnia niepełnosprawności.
5. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Lidera, Partnera i osoby odpowiedzialne za realizację
projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
6. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników Projektu prowadzi Koordynator ze strony Lidera.
7. Proces rekrutacji trwad będzie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. lub do momentu zebrania się ostatniej
grupy szkoleniowej
8. Lider zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz przygotowania
protokołu podsumowującego proces rekrutacji z zachowaniem polityki bezpieczeostwa przyjętej w
projekcie.
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9.

Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

10. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu, zostanie
też stworzona lista rezerwowa.
11. Proces oceny formularza rekrutacyjnego będzie obejmowad:
a) ocenę formalną formularza rekrutacyjnego wg. następujących kryteriów formalnych:
 wiek: 18-67 lat,
 miejsce zamieszkania: województwo lubelskie,
 status osoby z niepełnosprawnością,
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych dyskwalifikuje z udziału w Projekcie.
b) ocenę merytoryczną formularza rekrutacyjnego polegającą na przyznaniu punktów za spełnienie
następujących kryteriów dodatkowych:
 płed – kobiety – 1pkt,
 status osoby długotrwale bezrobotnej – 1 pkt,
 osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osoby z niepełnosprawnością
intelektualną/osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 10pkt,
 osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie gmin, których odsetek osób korzystających ze
świadczeo pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla Województwa Lubelskiego (wg. sprawozdania MPIPS, z dnia 31.12.2015r.) – 5 pkt,
 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa – 5 pkt.
Maksymalna liczba przyznanych punktów za spełnienie w/ kryteriów– 22 pkt.
c) analizę predyspozycji kandydata do udziału w projekcie, w tym adekwatnośd form wsparcia przewidzianych w projekcie, motywacja kandydata do udziału w projekcie, na podstawie wstępnej
kwalifikacji przez członka komisji rekrutacyjnej
Maksymalna liczba przyznanych punktów za spełnienie w/w kryterium– 20 pkt
d) o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydowad liczba otrzymanych punktów, będąca sumą liczby punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych i analizy predyspozycji
kandydata do udziału w projekcie (łącznie max 42 pkt).
12. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie
- formularz zgłoszeniowy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie kandydata o spełnianiu kryteriów grupy docelowej,
- orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności,
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

- zaświadczenie z właściwego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej - jeśli dotyczy.
weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, na podstawie przynależności do grupy docelowej,
spełnienia wszystkich kryteriów uczestnictwa - na podstawie oświadczeo i zaświadczeo, a niepełnosprawnośd weryfikowana na podstawie zaświadczeo oraz kompletności wniosku. Dokumenty
rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą mogły byd uzupełnione w
ciągu 3 dni natomiast niezłożone w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone
przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu analizy predyspozycji kandydata do udziału w
projekcie ( załącznik nr 4 do regulaminu)
złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 5do regulaminu),
sporządzenie listy uczestników zakwalifikowanych do Projektu,
sporządzenie rezerwowej listy uczestników,
założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych uczestników.

13. Lista kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie (lista podstawowa i lista rezerwowa)
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeo w biurze projektu.
14. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane w Biurze projektu i pisemnie.
§6
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1.

Uczestnikami Projektu są:
1) Osoby niepełnosprawne w wieku od 16 do67 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim w przypadku niepełnosprawności sprzężonej (sprzężenie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).
2) Osoba powinna posiadad status osoby poszukującej pracy, bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo na rynku pracy(osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotny).

2.

W przypadku posiadania prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu, na dokumentach
projektowych przeznaczonych dla uczestnika, podpisuje się opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy, z zaznaczeniem, że działa jako opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest posiadanie
orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu.
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3.

Kandydat ma obowiązek poinformowad osoby prowadzące rekrutację o udziale we wszystkich projektach realizowanych w ramach RPO. Osoby, które brały udział w innych projektach w ramach RPO, mogą skorzystad tylko z takich form wsparcia, z których wcześniej nie korzystały.

4.

Osoba zrekrutowana do projektu „AKTYWNOŚD” nie może równolegle zostad/byd Beneficjentem innego projektu systemowego realizowanego w tym samym okresie (oświadczenie złożone w formularzu
zgłoszeniowym zał. nr 1 do regulaminu projektu).
§7
Prawa uczestnika Projektu

1.

Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie,
b) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęd,
c) otrzymania zaświadczenia/opinii/certyfikatu ze wsparcia otrzymanego w ramach Projektu.

§8
Obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
b) przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i – jeśli dotyczy – przedstawienia zaświadczenia lekarskiego,
c) zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na
deklaracji uczestnictwa w Projekcie. W przypadku osoby, która jest ubezwłasnowolniona, podpis w
jej
imieniu
składa
przedstawiciel
ustawowy
lub
opiekun
prawny
(w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest posiadanie orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu),
d) podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza zgłoszeniowego, oświadczenia kandydata o przynależności do grupy docelowej oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (w
przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa
przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny),
e) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował lub został skierowany, potwierdzając własnym podpisem w dokumentacji Projektu,
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f)

udział w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakooczeniu projektu,

g) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid jego dalszy udział w Projekcie,
h) każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności,
i)

zachowania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców, psychologów, wykładowców, doradców
zawodowych, osób realizujących projekt i innych Uczestników Projektu.

2. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności (zajęcia grupowe) oraz na
Karcie usługi (zajęcia indywidualne).
3. Potwierdzeniem obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do zwrotu kosztów dojazdu
(wraz z okazanymi biletami) oraz wydania wyżywienia.
4. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie
oraz po jego zakooczeniu.
5. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, podjęcie dalszego kształcenia).
6. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Realizatorowi Projektu danych potrzebnych do wyliczenia
wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni od zakooczenia udziału w Projekcie.
7. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Realizatorowi Projektu kopii umowy o pracę/zlecenie lub
zaświadczenie od Pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, zarówno w przypadku podjęcia pracy w
trakcie uczestnictwa w Projekcie jak i do 3 miesięcy od ukooczenia udziału w Projekcie.
8. Informacje, o których mowa w punktach 1-5 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora z
obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
§9
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
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2.

W przypadku przedłużającej się (miesiąc kalendarzowy)nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika
Projektu następuje skreślenie osoby z listy uczestników w Projekcie. Stosowna notatka wchodzi w
skład dokumentacji.
3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników
projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

§10
Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej
1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie, Lider Projektu ma obowiązek założenia teczek
imiennych dla każdego uczestnika Projektu.
2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego uczestnika Projektu będzie przechowywana
w siedzibie Partnera w osobnej teczce, w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
3. Po zakooczeniu realizacji Projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje w biurze projektu Lidera
przez okres wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie.
§11
Postanowienia koocowe
1.
2.
3.
4.

Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go przez Lidera Projektu.
Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.
Regulamin może ulec zmianie.
Aktualna treśd regulaminu dostępna jest w biurze Lidera i Partnera Projektu.

Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)

Formularz zgłoszeniowy do Projektu.
Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenie Kandydata i spełnianiu kryteriów grupy docelowej
Formularz oceny formalnej i merytorycznej kandydata do udziału w projekcie
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

„AKTYWNOŚĆ”
Nr: RPLU.11.01.00-06-0075/17
Data wpływu formularza:
………………………………
………………

Podpis osoby przyjmującej formularz:
…………………………………………………
……………………..

I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
PESEL

PŁEĆ
M

K



MIEJSCE URODZENIA
WIEK1

tereny słabo zaludnione (wiejskie) tj. pozostałe gminy województwa
lubelskiego niżej niewymienione;
tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) tj. gmina Międzyrzec Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała Podlaska, Biłgoraj,
Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Lubartów, Konopnica, Łęczna, Świdnik, Janów Lubelski, Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin;
tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie) tj. miasta Chełm, Zamość, Lublin
WYKSZTAŁCENIE
 brak
 gimnazjalne
 pomaturalne
 podstawowe
 ponadgimnazjal-  wyższe
ne
STOPIEŃ
 lekki
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI3  umiarkowany
 znaczny
POCHODZENIE
(DEGURBA) 2

1

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
2
Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: słabo zaludnione, pośrednie, gęsto zaludnione. Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na
kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby ludności. Zaklasyfikowanie terenów jako: obszary słabo
zaludnione (wiejskie) – 50 % ludności zamieszkuje obszary wiejskie; pośrednie (miasta, przedmieścia) –
poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości zaludnienia; tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności
zamieszkuje obszary gęsto zaludnione.
3
do projektu mogą przystąpić jedynie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
bądź równoważne.
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II. ADRES ZAMELDOWANIA
ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

NR
LOKALU
POCZTA

III. ADRES DO KORESPONDENCJI
Wpisać, jeżeli jest inny niż zameldowania
ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

NR LOKALU
POCZTA

IV. DANE KONTAKTOWE
TEL. KONTAKTOWY
E-MAIL

V. STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH

STATUS

TAK

NIE

INFORMACJE PODSTAWOWE
Jestem osobą w wieku 18 – 67 lat, zamieszkującą w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.
Jestem osobą bezrobotną 4(tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą pracy), w tym:









4

Osoby bezrobotne to zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 są to osoby pozostające bez
pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech
kryteriów. 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
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zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna (y)
dla której ustalono I lub II profil pomocy 5 (należy dostarczyć
zaświadczenie z urzędu pracy) lub
 zarejestrowaną (y) w ewidencji urzędu pracy jako osoba poszukująca pracy lub
 niezarejestrowaną (y) w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna, ale poszukuję pracy i jestem gotowa (y) do jej podjęcia.
Jestem osobą długotrwale bezrobotną 6(tj. osobą pozostającą
bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).

















lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu
urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej
5
W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – wsparcie skierowane będzie do
osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający
wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
6
Osoba długotrwale bezrobotna to osoba (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku
25 lat lub więcej.
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Jestem osobą bierną zawodowo7
(Za osobę bierną zawodowo rozumie się osobę, która w danej chwili nie
tworzy zasobów sił roboczych, tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna; tj. nie
pracowała, nie miała pracy i jej nie poszukiwała, nie pracowała poszukiwała pracy, ale nie była zdolna (gotowa) do jej podjęcia w ciągu ostatnich
2 tygodni bądź też nie pracuje i nie poszukuje pracy, ponieważ ma pracę
załatwioną i oczekuje na jej rozpoczęcie w okresie dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie była gotowa tej pracy podjąć).





INFORMACJE DODATKOWE
Jestem migrantem lub osobą obcego pochodzenia, lub przynależę tak
do mniejszości narodowej lub etnicznej. 8
nie
 odmawiam podania informacji
Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej tak
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. 9
nie
 odmawiam podania informacji
Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób  tak
pracujących
 nie

7

Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020: osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych
zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne; tj. nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały poszukiwały pracy ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu ostatnich 2
tygodni bądź też nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ mają pracę załatwioną i oczekują na jej
rozpoczęcie w okresie dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć).
8
Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie
posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych
krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski
9
Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat.
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Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących, w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu. 10
Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do
mieszkania.11
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej). 112
Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego
Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa (POPŻ)

 odmawiam podania informacji
tak
nie
 odmawiam podania informacji
tak
nie
 odmawiam podania informacji
tak
nie
 odmawiam podania informacji
tak
nie
 odmawiam podania informacji
tak
nie
 odmawiam podania informacji

VI. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Proszę określić bariery wynikające z niepełnosprawności, a związane z udziałem w Projekcie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Proszę określić specjalne wymagania wynikające z niepełnosprawności, a związane z udziałem
w Projekcie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0 - 17 lat oraz 18 – 24 lata, które są bierne zawodowo
oraz mieszkają z rodzicem.
11
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i
wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w
schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności -specjalistyczne zakwaterowanie wspierane); 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające
niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg
standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
12
Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, np. jestem zagrożony/a wykluczeniem społecznym, posiadam wykształcenie poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem itp.
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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Udział w innych projektach finansowanych przez Unię Europejską? Tak/ nie. Jeśli tak to, w jakich?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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Skąd dowiedział się Pan/Pani o Projekcie?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Aktualne źródło utrzymania:
Tak
Renta ZUS
Renta socjalna
Renta rodzinna
Zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej
Na utrzymaniu rodziny
Inne
………………………………………………..








Nie








OŚWIADCZENIA

VII.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:











zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywność”
oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie,
zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywność”
oraz akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim,
zostałem/am poinformowany/a o kolejnych formach wsparcia jakimi będę objęta/objęty w ramach udziału w projekcie „Aktywność”,
zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej XI – Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj.
przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą
obcego pochodzenia, pozostającą w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz dotyczących stanu zdrowia,
zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza zgłoszeniowego
nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,
zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych
prowadzonych przez Polską Fundację Rozwoju oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
zostałem/am poinformowany/a o zasadach równości szans oraz przeciwdziałania
dyskryminacji,
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zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazywania informacji na temat mojej
sytuacji po opuszczeniu programu,
mam świadomość, że usługi mogą odbywać się w miejscowości innej niż moje miejsca zamieszkania,
zobowiązuję się do przekazania Polskiej Fundacji Rozwoju informacji o podjęciu zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej oraz dostarczenia Polskiej
Fundacji
Rozwoju
kopii
umowy
o pracę/zlecenie/dzieło lub zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: zaświadczenia z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzającego prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące, zarówno w przypadku podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie, jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie,
mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane Polskiej Fundacji Rozwoju –
Liderowi projektu oraz Fundacji Fuga Mundi – Partnerowi projektu stają się własnością firmy i nie mam prawa żądać ich zwrotu,
wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Aktywność” oraz zgodę na
udział w postępowaniu rekrutacyjnym i przetwarzanie danych osobowych przez przekazane Polskiej Fundacji Rozwoju – Liderowi projektu oraz Fundacji Fuga Mundi –
Partnerowi projektu na potrzeby rekrutacji oraz realizacji projektu „Aktywność” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz.
922).
zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w
projekcie „Aktywność”, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Realizatora Projektu,
zobowiązuję się do informowania Realizatora Projektu o każdorazowej zmianie danych
osobowych
i kontaktowych wpisanych w Formularz zgłoszeniowy projektu.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą *.

Miejscowość, data
ta/Kandydatki

Czytelny

podpis

Kandyda-

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

* Poucza się, że osoba składająca formularz zgłoszeniowy winna podać wszystkie dane wskazane w
formularzu zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w momencie jego składania. Podanie danych
niezgodnych z prawdą będzie rodzić po stronie podającego nieprawdziwe dane odpowiedzialność
cywilną względem poszkodowanego.
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORACH:
ZBIÓR NR 1: Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
ZBIÓR NR 2: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Aktywność” nr : RPLU.11.01.00-06-0075/17 wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
a. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 dla zbioru nr 1.
b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5
dla zbioru nr 2.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art.
27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460. z późn. zm.),
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
e. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015),
f. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej
na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015),
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych,
monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu
– dotyczy zbioru nr 1.
b. zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu
oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2.
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektu,
5) 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,
6) w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy,
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………..……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ
PROJEKTU „Aktywnośd” Nr RPLU.11.01.00-06-0075/17
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywnośd” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet XI – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, tj. spełniam łącznie następujące wymogi:
- jestem osobą spełniającą kryteria przynależności do grupy docelowej , tj. osobą wykluczoną (w tym
dotkniętą ubóstwem) lub osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą 13:
□ bezrobotną14
□ długotrwale bezrobotną15
□ bierną zawodowo16
- w tym osobą:
□ między 18 a 67 rokiem życia
□ posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

13

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięd w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeo 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 mar-ca 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 zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu f unkcji opiekuoczowychowawczych, o 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
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;
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na koniecznośd sprawowania opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 645, z późn. zm.);
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkao w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
j) osoby korzystające z PO PŻ.
14
Osoby bezrobotne zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014 – 2020 są to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktyw-nie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 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 macierzyoskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeo z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej
15
Młodzież do 25 roku życia bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy i dorośli w wieku 25 lat lub więcej bezrobotni nieprzerwanie przez okres
12 miesięcy.
16
Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy interpretowad zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne; tj. nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały poszukiwały pracy ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu ostatnich 2
tygodni bądź też nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ mają pracę załatwioną i oczekują na jej rozpoczęcie w okresie dłuższym niż 3 miesiące lub do
3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąd).
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- jestem osobą zamieszkałą wg przepisów Kodeksu Cywilnego art. 25 na obszarze województwa lubelskiego:
□ Tak
□ Nie
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Miejscowośd i data ……………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki……………………………………………………………..
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Załącznik nr 4

Formularz oceny formalnej i merytorycznej kandydata
do udziału w projekcie „AKTYWNOŚĆ”
Nr: RPLU.11.01.00-06-0075/17
Imię i nazwisko Kandydata

Wiek

Adres zamieszkania

OCENA FORMALNA
Lp.

Kryteria podlegające ocenie

Spełnienie kryterium

1.

Osoba w wieku 18-67 lat

 TAK

 NIE

2.

Osoba zamieszkała na terenie woj. lubelskiego (wg. Kodeksu
Cywilnego

 TAK

 NIE

3.

Osoba wykluczona (w tym dotknięta ubóstwem) lub
osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 TAK

 NIE

4.

Osoba niepełnosprawna

 TAK

 NIE

Czy kandydat spełnia wszystkie wymogi oceny formalnej

 TAK, kandydat zostanie poddany ocenie merytorycznej
 NIE, odrzucenie kandydata
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej:
………………………………………………………………..
imię i nazwisko

……………………………………………………………………….
data i podpis

………………………………………………………………..
imię i nazwisko

……………………………………………………………………….
data i podpis

………………………………………………………………..
imię i nazwisko

……………………………………………………………………….
data i podpis
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OCENA MERYTORYCZNA
Punkty
Lp.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

możliwe
do
uzyskania
1

Kryteria podlegające ocenie
Płed

kobieta
mężczyzna

Rodzaj niepełnosprawności

ON ze znacznym st. niepełn./
z niepełn. intelektualną/ z niepełn.
sprzężonymi
inne

Status na rynku pracy – osoba
długotrwale bezrobotna
Zamieszkanie na terenie gmin, których
odsetek osób korzystających ze
świadczeo pomocy społecznej z powodu
ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.
lubelskiego (wg. sprawozdania MPIPS, z
dnia 31.12.2015r.)
Korzystanie z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywieniowa (POPŻ)

uzyskane

0

tak

10
0
1
0

nie
tak

5

nie
0
tak

5

nie

0

Analiza predyspozycji kandydata do udziału w projekcie
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

0-20
max 42

Opinia Komisji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej:
……………………………………………………………………….
data i podpis
……………………………………………………………………….
data i podpis
……………………………………………………………………….
data i podpis
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Załącznik nr 5
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywnośd” nr: RPLU.11.01.00-06-0075/17
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pesel:…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż:
Deklaruję chęd udziału wProjekcie „Aktywnośd” nr: RPLU.11.01.00-06-0075/17współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Rozwoju
w ramach Programu Regionalnego, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego warunki i
zgodnie z wymaganiami, jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie.
Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.:
 Jestem osobą zamieszkałą wg przepisów Kodeksu Cywilnego art. 25 na terenie województwa lubelskiego
 Jestem osobą posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stopieo niepełnosprawności:
 Lekki
 Umiarkowany
 Znaczny
 Jestem osobą z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną.
 Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającą wielokrotnego wykluczenia
społecznego.
 Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa (POPŻ).
 Jestem osobą o niskich kwalifikacjach.
 Jestem osobą bez doświadczenia zawodowego
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia. Dokument potwierdzenia
podjęcia zatrudnienia dostarczę w przypadku podjęcia pracy w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie do 3 miesięcy od
zakooczenia udziału w projekcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych o stanie mojego zdrowia, czyli
danych wrażliwych przez Realizatora Projektu.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeo niezgodnych
z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Miejscowośd ……………………….…………………………………….., dnia ……………………..…………….

……………………………………..…………………………………….
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekciei akceptuję warunki w nim zawarte:
Lp.

Nazwisko i imię

Data

Podpis
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