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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE                                                                                          

„ŚWIETLICA OPIEKUŃCZA W ROPIE" W OKRESIE JEGO TRWAŁOŚCI 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w okresie trwałości projektu pn. „Świetlica 

opiekuńcza w Ropie”. 

2. Realizatorem projektu w okresie jego trwałości jest Fundacja „Szlachetne Zdrowie…”, Ropa 

578, 38-312 Ropa  w partnerstwie z Gminą Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa. 

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach: Osi priorytetowej IX – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – 

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr „Świetlica opiekuńcza w Ropie”  w ramach 

jego trwałości realizowany w ramach Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

3 października 2017 roku o dofinansowaniu Projektu „Świetlica opiekuńcza w Ropie”, który 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach: Osi priorytetowej IX – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – 

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach 

trwałości projektu „Świetlica opiekuńcza w Ropie”, 

3) Uczestniku /Beneficjencie projektu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkałą na terenie 

gminy Ropa, w wieku od 7 do 18 roku życia,  

4) Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Fundację „Szlachetne Zdrowie…”, Ropa 578, 

38-312 Ropa, 

5) Biurze Projektu – należy przez to rozumieć biuro projektu Fundacji „Szlachetne Zdrowie…”, 

Ropa 229, 38-312 Ropa, 

6) Świetlicę opiekuńczą w Ropie - należy przez to rozumieć placówkę w miejscowości Ropa,  

w której realizowane będą zadania zaplanowane z ramach trwałości projektu.   

7) Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym – osoby lub rodziny korzystające 

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

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające  

co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004r.  o pomocy 

społecznej, tj. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa  



 

Trwałość projektu „Świetlica opiekuńcza w Ropie” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś IX Region spójny społecznie 

lub wielodzietności, bezradności  w sprawach  opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  trudności 

w integracji cudzoziemców (którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą lub zezwolenie pobyt 

czasowy  udzielone w związku z okolicznością w której mowa o art. 159 ust.  1, pkt 1 lit c lub  

d ustawy z 12 grudnia 2013r.o cudzoziemcach), trudności w przystosowaniu do życia  

po zwolnieniu  z zakładu karnego, alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego  

i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,   

8) Osoby z niepełnosprawnościami – oznacza osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy  

z dn.27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  

niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy  

z dnia 19 sierpnia 1994r.  o ochronie zdrowia psychicznego – zgodnie z definicją 

zamieszczoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

§3 

Cel trwałości Projektu 

1. Celem głównym trwałości projektu pn. „Świetlica Opiekuńcza w Ropie”  jest zachowanie 

trwałości  40 miejsc w utworzonej placówce wsparcia dziennego w Ropie w okresie  

od 1.12.2020. do 31.10.2023r. 

2. W ramach „Świetlicy Opiekuńczej w Ropie” świadczone będą usługi opiekuńcze poprawiające 

funkcjonowanie 40 dzieci. 

 

§4 

Organizacja i założenia trwałości Projektu  

 

1. W ramach trwałości projektu wsparcie skierowane jest do osób mieszkających na terenie gminy 

Ropa, pozostających w wieku 7-18 lat oraz spełniających przynajmniej jedno z następujących 

kryteriów. 

2. Trwałość projektu „Świetlica Opiekuńcza w Ropie” trwa od 1.12.2020r. do 31.10.2023r. 

z zastrzeżeniem wprowadzenia ograniczenia lub zmiany formy funkcjonowania świetlicy  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

3. Założeniem trwałości projektu jest zapewnienie poprawy funkcjonowania 40 dzieci zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie  gminy Ropa w placówce 

Świetlicy Opiekuńczej w Ropie. 

4. Zakres wsparcia realizowanego w okresie trwałości projektu  obejmuje realizację zajęć 

opiekuńczo – wychowawczych w godzinach adekwatnych do możliwości i potrzeb uczestników, 

wstępna propozycja od pn. do pt. od 10.00 do 16.00 (do weryfikacji w trakcie realizacji trwałości 

projektu). 

 

§5 

Rekrutacja uczestników projektu 

 

1. Celem procedury jest zapewnienie jawności działań w zakresie rekrutacji dzieci w ramach 

trwałości projektu „Świetlica Opiekuńcza w Ropie”. 



 

Trwałość projektu „Świetlica opiekuńcza w Ropie” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś IX Region spójny społecznie 

2. Rekrutacja w ramach trwałości projektu odbędzie się do 28.02.2021.  

3. Jeżeli placówka będzie jeszcze miała wolne miejsca rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco  

w formie zapisów. 

4. Lista uczestników będzie weryfikowana co miesiąc, a w razie usunięcia uczestnika, bądź jego 

wcześniejszej rezygnacji z listy głównej na jego miejsce będzie przyjęta osoba z listy rezerwowej.  

5. Miejscem rekrutacji będzie siedziba „Świetlicy Opiekuńczej w Ropie” w biurze projektu.  

6. Informacja o rekrutacji i jej terminie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej realizatora - Fundacji „Szlachetne Zdrowie…”, serwisie społecznościowym Facebook   

oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń na terenie gminy Ropa. 

7. Do przystąpienia do rekrutacji mogą przystąpić dzieci w wieku od 7 do 18 lat, zamieszkałe  

na terenie gminy Ropa, których rodzice/opiekunowie zgłosili chęć uczestnictwa poprzez 

wypełnienie  i złożenie w odpowiednim terminie dokumentów rekrutacyjnych.  

8. W ramach trwałości projektu mogą do niego przystąpić osoby, które spełniają łącznie 

następujące kryteria:  

a) kryteria formalne - weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu 

rekrutacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu: 

 wiek 7-18 lat, 

 zamieszkanie na terenie gminy Ropa,  

 zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo. 

b) kryteria premiujące (oświadczenie w załączniku 1): 

 osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek; 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

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

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi; 

 osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (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; 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku  

z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020; 

c) kryteria merytoryczne (oświadczenie w załączniku 1): 

 osoba zamieszkująca na terenie gminy Ropa; 

 osoba, której rodzina korzysta z pomocy społecznej w z powodu ubóstwa lub 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia; 

 osoba, w rodzinie której co najmniej jeden z członków posiada wykształcenie max. 

zasadnicze zawodowe; 

 dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (przez pojęcie wielodzietności rodziny, rozumie 

się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, które pozostają na ich utrzymaniu i mają 

nie więcej niż 25 lat) 

 osoba, której oboje rodziców pracują zawodowo; 

 osoba, której jedno z rodziców/opiekunów pracuje zawodowo; 
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 osoba, której długotrwała nieobecność jednego z rodziców spowodowana pracą 

zawodową (np. praca za granicą); 

 osoba, która ma trudności wychowawcze potwierdzone opinią i wskazanie do objęcia 

opieką świetlicy; 

9. W przypadku złożenia dokumentów zgłoszeniowych w tym samym czasie przez więcej osób  

w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby zaliczane do grupy z kryteriami 

premiującymi, tj. zostaną objęte osoby z niepełnosprawnością, z rodzin z problemem  

alkoholowym, dotknięte przemocą, osoby u których problemy wychowawcze objawiają  

się popełnianiem wykroczeń, dozorem kuratorskim, niskimi ocenami z zachowania oraz w niskimi 

wynikami w nauce.  

 

§6 

Procedura rekrutacji 

1. Przewidujemy stworzenie list: podstawowej i rezerwowej uczestników. 

2. Listę układa się w ten sposób, że po spełnieniu przez kandydata kryterium formalnego, 

potencjalny uczestnik może zostać przyjęty do placówki po złożeniu pełnej dokumentacji 

rekrutacyjnej. W pierwszej kolejności uwzględnia się osoby, które spełniły wymagane 

kryteria. 

3. Osoby, które nie zostały, z braku miejsc, zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach 

jego trwałości, zostają umieszczone na liście rezerwowej.  

4. W razie skreślenia uczestnika z listy lub zakończenia udziału w projekcie, na jego miejsce 

zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów spełniających jednakowe 

kryteria rekrutacji, o kolejności  przyjęcia rozstrzyga termin złożenia formularza 

zgłoszeniowego.  

6. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łączenie w okresie trwałości 40 dzieci spełniających 

kryteria formalne. 

7. Rekrutacja realizowana będzie przez cały okres trwałości  projektu, pierwsza będzie 

prowadzona do 28.02.2021r. Dopuszcza się możliwość  prowadzenia rekrutacji 

ciągłej/uzupełniającej, bądź zakwalifikowania z trakcie realizacji projektu osób z listy 

rezerwowej. Sytuacja dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie  lub wcześniejszego 

zakończenia udziału w projekcie.  

8. Rekrutacja będzie prowadzona we współpracy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami szkolnymi z terenu gminy 

Ropa, specjalistycznymi poradniami. 

9. Komisję Rekrutacyjną powołuje realizator.  

10. Komisja rekrutacyjna w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane zawarte w Formularzu  

rekrutacyjnym w trakcie rozmowy. Ponadto źródłem weryfikacji  podanych informacji  

ze stanem faktycznym mogą być dokumenty dołączone do formularza (np. zaświadczenia, 

orzeczenia, oświadczenia, postanowienia itp.) 

11. Komisja może wezwać osoby zgłaszające chęć udziału w projekcie do złożenia dodatkowych 

dokumentów bądź wyjaśnień.  

12. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy zebranie kompletu dokumentów niezbędnych  

do przeprowadzenia rekrutacji, dokonanie weryfikacji zebranych materiałów oraz 

sporządzanie protokołu przeprowadzonej rekrutacji. 
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13. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania osoby nieletniej do projektu jest zgoda  

na jej udział w projekcie podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego oraz zgoda 

przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez rodzica/opiekuna. Nie podpisanie  

w/w zgody oznacza brak możliwości zakwalifikowania do projektu.  

14. Kryteria rekrutacyjne uwzględniają charakterystykę grupy docelowej oraz postulaty polityki 

równości płci i równości szans. 

15. Każdą listę uczestników i listę rezerwową zatwierdzać będzie Kierownik świetlicy.  

16. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie składają we właściwym terminie: 

1) formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu; 

2) dla stwierdzenia sytuacji zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

doświadczania wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie  

z powodu więcej niż jednej z przesłanek, znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, niepełnosprawności sprzężonej, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej, i całościowych zaburzeń rozwojowych: zaświadczenie 

od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia 

lub składają oświadczenie uczestnika, zawarte w załączniku nr 1; 

3) dla stwierdzenia korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

składają oświadczenie kandydata na uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu; 

4) kandydaci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku  

z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  składają oświadczenie 

uczestnika, zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu; 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do regulaminu; 

3. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie do 28 lutego  2021r. godziny 15.00 w biurze 

projektu Fundacji „Szlachetne Zdrowie…” w siedzibie świetlicy w Domu Katechetycznym w Ropie, 

Ropa 229, 38-312 Ropa,  bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

swietlica.ropa@op.pl.  O zakwalifikowaniu do projektu decyduje data wpływu dokumentów. 

4. W przypadku niepoprawnego wypełnienia dokumentów uczestnik zostaje o tym poinformowany               

i ma możliwość złożenia poprawnych dokumentów. 

5. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu osób spełniających 

wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów oraz kolejności zgłoszeń. Zespół ustala listy główne 

oraz listy osób rezerwowych, następnie członek Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie lub osobiście  

powiadamia o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie. 

6. Zakwalifikowany kandydat składa w biurze projektu Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz                    

z  Oświadczeniem Uczestnika/czki Projektu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

7. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, udział 

proponuje się osobie następnej w kolejności, aż do skutku. W przypadku braku osób na liście 

rezerwowej przeprowadzona zastaje rekrutacja uzupełniająca na zasadach i metodologii opisanej                 

w  § 5 i § 6. 

8. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej 

http://szlachetnezdrowie.iaw.pl/ oraz w Biurze projektu. 

 

mailto:swietlica.ropa@op.pl
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§ 7 

Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu 

Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do: 

1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 

2) przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności i (jeśli dotyczy) przedstawienie zaświadczenia lekarskiego; 

3) zapoznania się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i potwierdzenia tego faktu 

własnoręcznym podpisem na Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. W przypadku osoby,  

która jest niepełnoletnia, podpis w jej imieniu składa rodzic lub opiekun prawny  

(w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest 

posiadanie orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu), 

4) podpisania Deklaracji uczestnictwa, formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami  

(w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu 

składa rodzic lub opiekun prawny), 

5) udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu 

projektu, 

6) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

 jego dalszy udział w Projekcie. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest 

do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. W przypadku osoby, która jest niepełnoletnia 

ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.  

2. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został 

zakwalifikowany, na więcej niż 3 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Realizatora 

Projektu na piśmie.  

3. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 3 dni przed 

rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), 

która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją. 

4. Uczestnicy/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji 

 o rezygnacji z udziału w projekcie.  

5. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania 

projektu, Realizator Projektu może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie  

lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.  

6. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, 

Realizator może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie - niniejsze 

postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku              

z czym na Realizatorze Projektu spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe                     

i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.  

7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników                

w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego.  
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8. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego 

Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 

 6 niniejszego paragrafu. 

 

§ 9 

Monitorowanie uczestników 

1. Celem trwałości projektu  w  okresie jest zapewnienie poprawy funkcjonowania 40 dzieci 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie  gminy Ropa 

w ramach placówki wsparcia dziennego o funkcji opiekuńczej. W związku z tym  

po zakwalifikowaniu do projektu każdy z Uczestników podpisuje Deklarację Uczestnictwa 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  

3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania 

prowadzonych form wsparcia, może być prowadzona dokumentacja zdjęciowa.  

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Realizatorowi Projektu dane, które wymagane  

są do prowadzenia ewidencji uczestników i monitorowania trwałości projektu. 

5. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza 

osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych 

osobowych.  

6. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, 

kontroli i ewaluacji projektu. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwałości Projektu. 

3. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany w regulaminie są wiążące od momentu opublikowania  

ich na stronie internetowej  realizatora. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora.  

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny w ramach trwałości projektu „Świetlica opiekuńcza  

Ropie”. 

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w ramach trwałości projektu „Świetlica opiekuńcza  

Ropie” wraz z Oświadczeniem Uczestnika/czki Projektu. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie w ramach trwałości projektu.  
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

W RAMACH TRWAŁOŚCI  PROJEKTU „ŚWIETLICA OPIEKUŃCZA W ROPIE”  

 

(proszę wypełnić drukowanymi literami, właściwe zakreślić, bądź wstawić „x” we właściwym miejscu) 

DANE OSOBOWE : 

Nazwisko  

Imię  

Numer PESEL            
 

Data urodzenia 
 

Płeć  kobieta  mężczyzna 

Adres zamieszkania 
 

Miejscowość: 

Kod pocztowy:  _ _ - _ _ _ 

Nr domu:                      

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Uczęszczanie do placówki oświatowej 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropie 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ropie 

 Szkoła Podstawowa w Łosiu 

 Inna …………………………………………. 

 Brak realizacji obowiązku szkolnego 

 
DANE KONTAKTOWE: 

Telefon kontaktowy do matki  

Telefon kontaktowy do ojca  

Adres email (bądź wpis NIE POSIADAM)  

 
 
 
INFORMACJE O SYTUACJI UCZESTNIKA: 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?  TAK  NIE 

Rodzaj  i stopień niepełnosprawności 

Symbol  z orzeczenia o stopniu niepełnoprawności 

………………………………………………………………….…………. 

 Znaczny stopień niepełnosprawności 

 Umiarkowany stopień niepełnosprawności 

 Lekki  stopień niepełnosprawności 

 Inny (wynikający ze specyfiki organu 

orzeczniczego) Proszę wpisać jaki 

…………………………………………………….……. 
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Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 

 TAK  NIE 

Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w związku z rewitalizacją obszarów 
zdegradowanych 

 TAK  NIE 

Alkoholizm w rodzinie  TAK  NIE 

Przemoc w rodzinie  TAK  NIE 

Problemy wychowawcze objawiające 
się popełnianiem wykroczeń, dozorem kuratorskim 

 TAK  NIE 

Niskie oceny z zachowania  TAK  NIE 

Niskie wyniki w nauce  TAK  NIE 

Inne ważne informacje 
 
……………………………………………………………….. 

 
INFORMACJE DODATKOWE: 

Czy dziecko zamieszkuje na ternie Gminy Ropa?  TAK  NIE 

Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej o potrzebnie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego? 

 TAK  NIE 

Czy dziecko lub rodzina w której się wychowuje korzysta z pomocy 
dotowanej przez instytucje pomocowe tj. Ośrodek Pomocy 
Społecznej, PCPR itp. (np. obiady, zasiłki) Jeśli tak, jakiej? 
…………………………………………………………………………………………….. 

 TAK  NIE 

Czy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (przez pojęcie 

wielodzietności rodziny, rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej 
dzieci, które pozostają na ich utrzymaniu i mają nie więcej niż 25 lat) 

 TAK  NIE 

Czy dziecko ma trudności wychowawcze potwierdzone opinią 

i wskazanie do objęcia opieką świetlicy? 
 TAK  NIE 

Czy rodzina korzysta z pomocy społecznej w z powodu ubóstwa lub 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia? 

 TAK  NIE 

Czy w rodzinie co najmniej jeden z członków posiada wykształcenie 
max. zasadnicze zawodowe? 

 TAK  NIE 

Czy rodzice dziecka: oboje rodziców pracują zawodowo / jedno  

z rodziców pracuje zawodowo (proszę skreślić niewłaściwą opcje)? 
 TAK  NIE 

Czy dziecko wychowuje się w rodzinie, gdzie  długotrwała 
nieobecność jednego z rodziców spowodowana pracą zawodową 
(np. praca za granicą)? 

 TAK  NIE 

Inne formy pomocy dla dziecka lub rodziny w której się wychowuje, 
jaka? ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..………………………………..……. 

 TAK  NIE 
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Oświadczenie uczestnika: 

a) Niniejszym oświadczam, że ww. dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem prawnym 

 i faktycznym. 

b) Oświadczam, że samodzielnie , z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w trwałości 

projektu realizowanym przez Fundację „Szlachetne Zdrowie…” w partnerstwie z Gminą 

Ropa. 

c) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  

w ramach trwałości projektu” i akceptuje jego warunki oraz wyrażam gotowość 

podpisania deklaracji uczestnictwa. 

d) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

realizacji trwałości i monitoringu projektu pn. „Świetlica Opiekuńcza w Ropie”, (ustawa 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, zez zm.). 

Jest mi znane prawo dostępu do moich danych osobowych i ich modyfikacji. 

e) Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu pn. „Świetlica Opiekuńcza 

w Ropie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
f) Jestem świadomy/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne 

 z zakwalifikowaniem się do udziału w okresie trwałości projektu. 

 
 
 
………………………………………           ………………………………………………………………. 
         (miejscowość, data)                 (podpis opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 
  

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………....................................................... 

Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL dziecka  ………………………………………………………………………………………………………………........................ 

Imiona rodziców/ opiekunów prawnych ……………………………………………………………………………………………… 

Telefon komórkowy/domowy …………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy matki/opiekuna prawnego……………………………………………………………………………………………. 

Miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego……………………………………………………………………………………….……. 

 

deklaruję udział mojej/ego córki/syna w ramach trwałości projektu „Świetlica Opiekuńcza w Ropie” 

realizowanym przez Fundację „Szlachetne Zdrowie…” w parnerstwie z Gminą Ropa, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

i oświadczam, że: 

a) zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świetlica 

opiekuńcza w Ropie” w ramch jego trwałości; 

b) wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz 

 po jego zakończeniu; 

c) zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską                        

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

d) zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 

e) świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z §233 

Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane podane w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

Od czasu podpisania przeze mnie formularza rekrutacyjnego zmianie uległy następujące dane: 

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

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

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

 

…………………………………………………           …………………………………………………. 
           (miejscowość, data)                        (podpis opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Świetlica opiekuńcza w Ropie” w okresie jego trwałości 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie,  

przy  Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

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

Województwa Małopolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Małopolskiego z siedzibą  

w Krakowie 45-082, ul. Basztowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 na podstawie:  

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

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 

125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego 

załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;  

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego rozporządzenia;  

c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 poz. 

1146 ze zm.); 

W odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1081/2006; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  

nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji 

oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 
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d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.); 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Świetlica Opiekuńcza  

w Ropie” w ramach jego trwałości, w szczególności w procesie rekrutacji, w potwierdzeniu 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM); 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskiemu 

Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi 

realizującemu projekt Fundacji „Szlachetne Zdrowie…”, mającemu siedzibę pod adresem 38-312 Ropa, 

Ropa 578, partnerowi Gminie Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa  oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom 

badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej  

lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Pośredniczącą na realizację 

ewaluacji.  Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym 

na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPO WM; 

6) moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu  

i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 

oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która  

z tych dat nastąpi później; 

7) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

8) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczania, przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych zgodnie z art. 15 – 20 RODO. 

 

 

…………………………………………………           …………………………………………………. 
       (miejscowość, data)                (podpis opiekuna prawnego) 
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 Załącznik nr 4 

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie  

pt. „Świetlica opiekuńcza w Ropie” w okresie jego trwałości 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………….……………….… oświadczam, iż z dniem 

……………………………..…….……. rezygnuję z dalszego uczestnictwa w zajęciach świetlicy realizowanej 

przez Fundacje „Szlachetne Zdrowie…” w partnerstwie z gminą Ropa w ramach trwałości projektu  

pn. „Świetlica opiekuńcza w Ropie”.  

 

Powodem rezygnacji jest: 

 

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

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

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

Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z zasadami rezygnacji z uczestnictwa  

w projekcie zapisanymi w § 8  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Świetlica 

Opiekuńcza w Ropie” w okresie jego trwałości. 

  

 

  

…………………………………………………           …………………………………………………. 
           (miejscowość, data)                        (podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 


