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Zala_cznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 5A/17 Dyrektora Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Opolu z
dnia 4 wrzesnia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie partnerskim
pn.:,, Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zast^pczej" -
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 - 2020, Os
priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, dzialanie 2.8 Rozwoj
usfug spolecznych swiadczonych w srodowisku lokalnym, wspoJfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spotecznego.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie partnerskim

pn.: „ Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny
i pieczy zaste.pczej"

§1
Informacje ogolne

1. Regulamin okresla podstawowe zasady naboru oraz warunki uczestnictwa w projekcie partnerskim
pn.: „ Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zaste.pczej"
• realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 - 2020, Os priorytetowa
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, dziatanie 2.8 Rozwoj using
spotecznych swiadczonych w srodowisku lokalnym, wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spotecznego.

2. Gtownym celem Projektu jest: zwie.kszenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny
i pieczy zaste.pczej wykonujgcych zadania na terenie makroregionu poJudniowego obejmuja,cego
wojewodztwa: dolnosla.skie, matopolskie, opolskie i sla^skie, w okresie od 2017 do 2020.

3. Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu realizuje zadanie 2 „ Szkolenie kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zastqpczej w woj. opolskim" projektu. Zadanie obejmuje realizacj^ szkoleri stuza_cych
podnoszeniu kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zaste.pczej.

4. Udziat w projekcie, a tym samym we wszelkich szkoleniach w ramach projektu jest bezptatny
(z wyja,tkiem kosztow dojazdu i noclegu).

5. Zadanie 2 projektu realizowane jest w okresie od wrzesnia 2017 r. do 31 grudnia 2018r.
6. Za rekrutacjQ odpowiada organizator szkoleri Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu ul. Gtogowska

25c, ad res strony internetowej projektu: www.rops-opole.pl
7. Przez dni robocze rozumie si^ dni od poniedziafku do pia,tku z wyfa^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Kryteria uczestnictwa w Projekcie i rekrutacja

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest spetnienie kryterium kwalifikowalnosci w ramach grupy
docelowej. Grupami docelowymi w projekcie saj przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny
i pieczy zast^pczej, w tym rowniez podmioty, ktorym zlecono realizacj^ zadari z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zaste.pczej oraz stuzb zaangazowanych w realizacj^ zadari wynikaja,cych z ustawy
0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zaste.pczej funkcjonuja_cych na wszystkich szczeblach samorza^du
terytorialnego, jak rowniez pracownicy instytucji uczestnicza^cych zarowno w dzialaniach skierowanych
bezposrednio na wsparcie rodziny i pieczy zaste_pczej, jak i bezposrednio pracuja,cych z i na rzecz rodzin
biologicznych. Wsparciem sa^obj^te osoby z nast^pujqcych grup:

• poziom zadari gminnych m.in.: asystenci rodziny, pracownicy placowek wsparcia dziennego w tym:
kierownicy, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, osoby prowadza,ce terapi^, opiek. dziecie,cy, rodziny
wspieraja.ce oraz inne osoby prowadza.ce prace z rodzina. lub zajmuja.ce si^ opieka. i pomoca, w opiece
1 wychowaniu dziecka,

• poziom powiatow m.in.: koordynatorzy rodzinnej pieczy zaste_pczej, pracownicy organizatora rodzinnej
pieczy zaste.pczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, zaangazowani w realizacj^ zadari
zwia.zanych z organizacja. pieczy zast^pczej, pracownicy placowek opiekuriczo - wychowawczych, w tym:
dyrektorzy POW (lub centrum), w tym rowniez placowek typu rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy, osoby
prowadza.ee terapie., opiekunowie dziecie.cy, pracownicy socjalni, rodziny zaste.pcze oraz prowadza.cy rodzinne
domy dziecka,

• poziom wojewodztwa (marszatek) m.in.: pracownicy regionalnych placowek opiekuriczo - terapeutycznych,
interwencyjnych osrodkow preadopcyjnych oraz osrodkow adopcyjnych,
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• poziom wojewody: pracownicy wojewody realizuja.cy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastepczej,

• stuzby wsp6tpracuja_ce i wspottworza.ce system wspierania rodziny i pieczy zastepczej (przedstawiciele:
wymiaru sprawiedliwosci, oswiaty, stuzby zdrowia oraz stuzb pracuja_cych z dziecmi i rodzinami bioiogicznymi,
osoby sprawuJ3.ce piecze. zastepcza, i rodzice adopcyjni (wyta.cznie w zakresie jednego Bloku)

2. Rekrutacja prowadzona be.dzie w sposob cia.gr/, z zachowaniem zasad rownosci traktowania bez wzgl^du na
wiek, ptec, niepetnosprawnosc (w formularzach zgtoszeniowych zapytanie o specjalne potrzeby uczestnikow),
itp., przy uwzgle.dnieniu koniecznosci podnoszenia kompetencji w danym obszarze merytorycznym,
niezbe.dnych dla prawidtowego i efektywnego wykonywania zadari na danym stanowisku pracy,
a wynikaja_cych z ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowania pieczy zastepczej, Rekrutacja be.dzie
prowadzona z uwzgl^dnieniem mozliwosci dotarcia do informacji przez osoby niepetnosprawne, Na kazdym
etapie rekrutacji be.dzie przestrzegana zasada rownosci kobiet i mezczyzn, informacje i zasady udziatu
w projekcie w rownej mierze bed 3. przekazywane kobietom i mezczyznom.

3. Warunkiem niezbe.dnym przystajsienia do projektu jest dostarczenie/przestanie do siedziby ROPS w Opolu
wypetnionego i podpisanego Formularza zgfoszeniowego/skierowania (zat.l), nastepnie po zakwalifikowaniu
uczestnika na wybrana. form§ wsparcia wypetnienie Formularza Dane Uczestnikow (zat.2), oraz Oswiadczenia
uczestnika projektu o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zat.3). Brak podpisu pod
Oswiadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemozliwia udziat ww. projekcie.

3a. Formularz zgtoszenia/skierowania (zat. 1) moze bye zmieniony (dostosowany) stosownie do danego bloku
tematycznego. Zmiana formularza zgtoszenia/skierowania nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu
uczestnictwa,

4. Za date. przystapienia do projektu przyjmuje sie. date, udziatu w pierwszym szkoleniu realizowanym
w ramach projektu.

5. Weryflkacja formalna dokumentow rekrutacyjnych polega na sprawdzeniu: czy Formularz zgtoszenia /
skierowania jest zgodny ze wzorami wskazanymi w informacji o naborze na dane szkolenie, czy jest
kompletny (tj, wypetniono wszystkie wymagane pola, uzupetniono wymagane podpisy i daty) oraz czy
Kandydat spehiia kryteria kwalifikowalnosci grupy docelowej projektu okreslone w § 2 pkt.l Regulaminu i czy
Kandydat pracuje na stanowisku / w instytucji / petni funkcje. / wykonuje zadania wskazane w informacji
o naborze na dane szkolenie.

6. Weryfikacja merytoryczna Dokumentow rekrutacyjnych polega m.in. na: ocenie adekwatnosci danego
szkolenia do petnionych obowia_zkow sttizbowych / funkcji / zajmowanego stanowiska (ocena koniecznosci
podnoszenia kompetencji w danym obszarze merytorycznym, niezbe.dnych dla prawidtowego i efektywnego
wykonywania zadan przypisanych do danego stanowiska / petnionej funkcji, a wynikaja.cych z ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.

7. Kolejnosc zgtoszeri be.dzie stanowic jedynie kryterium uzupetniaja,ce, poniewaz dost^p do informacji nie moze
determinowac udziatu w szkoleniach.

8. Uczestnik projektu ma obowia,zek zapoznania sie. z niniejszym Regulaminem uczestnictwa w projekcie.
Przestanie do ROPS w Opolu wypetnionego formularza zgfoszeniowego/skierowania jest jednoczesnie
potwierdzeniem zapoznania si^ z trescia, niniejszego Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

9. Uczestnik projektu ma obowia_zek poinformowania pracownikow ROPS w Opolu o kazdej zmianie danych
zawartych w formularzu Dane Uczestnikow (w szczegolnosci: wypowiedzenie stosunku pracy, zmiana miejsca
pracy, nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania itp.).

§3

Zasady realizacji szkoleri

1. Szkolenia odbywaja, si? od poniedziatku do pia_tku (oprocz dni swiaj:ecznych)na terenie woj. opolskiego
w grupach licza_cych min.8 osob, max. 20 osob.

2. Kazdy Uczestnik szkoleri otrzymuje bezptatnie pakiet materiatow szkoleniowych, materiaty do szkoleri (notes ,
dtugopis, teczka) wyzywienie w formie lunchu i przerwy kawowej w kazdym dniu szkolenia .

3. Dla poszczegolnych szkoleri moga. zostac okreslone dodatkowe kryteria wynikaja.ce ze specyfiki danego
szkolenia.

4. Kazdy Uczestnik ma obowiajzek:
a) wypetnienie i podpisanie dokumentow rekrutacyjnych tj. formularz Dane uczestnikow , oswiadczenie

o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu,
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w wybranych szkoleniach,
c) kazdorazowego potwierdzania obecnosci na liscie obecnosci,
d) potwierdzania odbioru materiatow do szkoleri (notes, dtugopis, teczka),
e) przystajDienia do testu wiedzy tj. testow pre i post,
f) wypetniania ankiet ewaluacyjnych,
g) wykonywania zadari powierzonych przez trenerow.

5. Uczestnik wypetniaja.c formularz Dane Uczestnika potwierdza, iz zostat pouczony o odpowiedzialnosci za
sktadanie oswiadczeri niezgodnych z prawda.w dokumentach sktadanych na potrzeby projektu.

6. Uczestnik moze wzia,c udziat w wiecej niz w jednym szkoleniu.
7. Po ukoriczeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaswiadczenie potwierdzaja.ce w nim udziat. Warunkiem

otrzymania zaswiadczenia jest obecnosc uczestnika na wszystkich przewidzianych zaj^ciach w ramach danego
szkolenia oraz zdanie pozytywnie testu wiedzy.
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§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa

Uczestnik moze zrezygnowac z danego szkolenia bez zadnych konsekwencji w terminie do 4 dni roboczych
przed rozpocze.ciem szkolenia.
Informacja o rezygnacji musi zawierac: termin oraz nazwe. szkolenia, z ktorego Uczestnik rezygnuje, a takze
wskazanie powodu (uzasadnienia) rezygnacji, przy czym ROPS w Opolu zastrzega sobie prawo weryfikacji tej
informacji u instytucji kieruja,cej Uczestnika do udziafu w projekcie.
Informacje, dot. rezygnacji nalezy przestac do ROPS w Opolu poczta, elektroniczna. (w formie podpisanego
skanu) faksem. Mozliwe jest rowniez ztozenie rezygnacji w formie pisemnej osobiscie ba_dz przestanie jej
poczta, tradycyjna^ z zachowaniem ww. terminu (decyduje data wptywu do ROPS w Opolu).
W przypadku nieobecnosci na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krotszym niz 4 dni robocze przed
rozpoczepem szkolenia, w przypadku niezakwalifikowania przez ROPS w Opolu w to miejsce innej osoby,
osoba rezygnuja_ca lub nieuczestnicza_ca w szkoleniu moze zostac zobowia_zana do zwrotu kosztow zwia^zanych
z tym szkoleniem.
W przypadku przestania poczta. elektroniczna. lub faksem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2-3, nalezy
w ciajgu 10 dni kalendarzowych dostarczyc oryginat tych dokumentow (tj. podpisana. wersje. papierowaj.
W przypadku nieobecnosci na szkoleniu spowodowanej wystg.pieniem zdarzen losowych nieobecnosc danej
osoby moze zostac usprawiedliwiona, pod warunkiem dostarczenia do ROPS w Opolu kopii dokumentu
potwierdzaja_cego to zdarzenie lub pisemnej informacji od pracodawcy z podaniem powodow tej nieobecnosci.
ROPS w Opolu zastrzega sobie prawo do informowania instytucji kieruja.cej Uczestnika do udziatu w projekcie,
o nieusprawiedliwionej nieobecnosci Uczestnika na zaje.ciach.
Nieusprawiedliwiona nieobecnosc Uczestnika oraz niedotrzymanie zasad i terminu rezygnacji traktowane jest
jako naruszenie Regulaminu i moze skutkowac wyta,czeniem Uczestnika z dalszego udziatu w projekcie.

§ 7
Postanowienia kohcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w zycie z dniem 04 wrzesnia 2017 r. i obwia.zuje przez caty okres realizacji
projektu.
Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych,
warunkow realizacji projektu lub dokumentow programowych lub w innych przypadkach, jezeli be.dzie to
niezbe.dne do prawidlowej realizacji projektu. Informacja o ewentualnych zmianach be.dzie kazdorazowo
zamieszczana na Stronie internetowej ROPS w Opolu.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagaja. formy pisemnej.
Niedotrzymanie postanowien niniejszego regulaminu moze stac sie. podstawa. do wyta^czenia danego
pracownika ba.dz instytucji z mozliwosci korzystania ze wsparcia w ramach projektu.

TOR
olityki Spolecznej
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Zafycznik nr 2 do Zarzadzenia Nr 5A/I 7 Dyrektora Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej
w Opolu z dnia 4 wrzesnia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w
projekcie partnerskim pn.:H Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zastepczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwoj 2014 - 2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, dzialanie 2.8 Rozwoj ushig spotecznych swiadczonych
w srodowisku lokalnym, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego

Dane uczestnikow projektu
pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zast^pczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwoj 2014 - 2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, dziaianie 2,8 Rozwoj ustug spotecznych swiadczonych

w srodowisku lokalnym, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spotecznego

Dane uczestnika

1.

2.

3.

4..

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kraj

Rodzaj
uczestnika

indywidualny

pracownik lub przedstawiciel
instytucji/podmiotu

Nazwa instytucji - wypetniamy tylko wtedy, gdy
uczestnikiem jest pracownik lub przedstawiciel
instytucji/podmiotu

Imie

Nazwisko

Pesel

Brak Pesel

Ptec
kobieta
mezczyzna

Wiek w chwili przystepowania do projektu

Wyksztatcenie
gimnazjalne (ISCED 2)
nizsze niz podstawowe (ISCED 0)
podstawowe (ISCED 1)
policealne (ISCED 4)
ponadgimnazjalne (ISCED 3)
wyzsze (ISCED 5-8)

Dane kontaktowe

1.

2.

3.

Wojewodztwo

Powiat

Gmina
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4.

5.

6.

7.

8.

10.

11

Miejscowosc

Ulica

Mr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Szczegofy wsparcia

1.

2.

3.

3a

Data rozpoczecia udziatu w projekcie (rok, miesia.c, dzien)

Data zakoriczenia udziatu w projekcie (rok, miesia_c, dzien)

Status osoby na
rynku pracy w chwili
przysta_pienia do
projektu

osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji urz^dow pracy,
wtym:

- osoba dJugotrwale bezrobotna
- inne

osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji urz^dow pracy,
wtym:

- osoba dlugotrwale bezrobotna
- inne

osoba bierna zawodowo,
wtym:

- inne
- osoba ucza.ca si§

- osoba nieuczestnicza_ca
w ksztatceniu lub szkoleniu

osoba pracujqca,
w tym:
wykonywany zawod (dotyczy osob pracujgcych):

- inny
- instruktor praktycznej nauki zawodu

- nauczyciel ksztatcenia ogolnego
- nauczyciel wychowania

przedszkolnego
- nauczyciel ksztalcenia zawodowego

- pracownik instytucji system u
ochrony zdrowia

- kluczowy pracownik instytucji
pomocy i integracji spotecznej

- pracownik instytucji rynku pracy
- pracownik instytucji szkolnictwa
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3b

4.

5.

Sytuacja (1) osoby
w momencie
zakonczenia
udzialu w projekcie

Sytuacja (2) osoby
w momencie
zakonczenia
udziatu w projekcie

wyzszego
- pracownik instytucji systemu

wspierania rodziny i pieczy
zastepczej

- pracownik osrodka wsparcia
ekonomii spolecznej

- pracownik poradni psychologiczno -
pedagogicznej

- rolnik
w tym: zatrudniony w (dotyczy osob pracujacych):
osoba pracuja_ca w administracji
rza_dowej
osoba pracuja_ca w administracji
samorza^dowej
inne
osoba pracuj^ca w MMSP
osoba pracuja.ca w organizacji
pozarza^dowej
osoba prowadza.ca dzialalnosc na
wtasny rachunek
osoba pracuja,ca w duzym
przedsiebiorstwie
inne
osoba kontynuuje zatrudnienie
osoba nabyta kompetencje
osoba nie podjeja zadnej nowej
aktywnosci po zakonczeniu udziatu
w projekcie
osoba podjeja ksztatcenie lub
szkolenie
osoba podjeta prace/rozpocz^ta
prowadzenie dziatalnosci na wtasny
rachunek
osoba poszukujqca pracy

osoba poszukuja.ca pracy po
przerwie zwia.zanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka
osoba pracuja.ca/prowadza.ca
dzialalnosc na wtasny rachunek po
przerwie zwia_zanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka
osoba uzyskata kwalifikacje

sytuacja w trakcie monitorowania

inne
osoba nabyla kompetencje
nie dotyczy
osoba nie podjeja zadnej nowej
aktywnosci po zakonczeniu udziatu
w projekcie
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6. Zakonczenie udziatu

osoba podjeja ksztatcenie lub
szkolenie
osoba podjeja prace/rozpoczeja
prowadzenie dziatalnosci na wlasny
rachunek
osoba poszukuja.ca pracy
osoba poszukuja_ca pracy po
przerwie zwia.zanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka
osoba pracuja_ca/prowadz3ca
dziatalnosc na wtasny rachunek po
przerwie zwia_zanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka
osoba uzyskata kwalifikacje
sytuacja w trakcie monitorowania
osoby w projekcie zgodnie

z zaplanowana. dla niej sciezka. uczestnictwa
TAK
NIE

Rodzaj wsparcia

1. Rodzaj przyznanego
wsparcia

doradztwo
wtym:

- doradztwo edukacyjne-zawodowe
- inne

- doradztwo/pomoc prawna
- doradztwo/poradnictwo zawodowe

- doradztwo psychologiczne
inne
szkolenie/kurs
ustuga aktywnej integracji,
wtym:

- ustuga rehabilitacji spotecznej i
zawodowej w CIS, KIS

- ustuga o charakterze edukacyjnym
- inne

- ustuga rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnienia osob

niepetnosprawnych
- usJuga o charakterze spotecznym
- ustuga o charakterze zawodowym
- ustuga o charakterze zdrowotnym

ustuga spoteczna swiadczona
w interesie ogolnym,
wtym:

- inne
- ustuga w mieszkaniu chronionym

lub innej formie mieszkania
wspieranego

- ushiga opiekuhcza lub
specjalistyczna opiekuncza

- usluga asystencka



Fundusze
Europejskie
Wfedza Edukacja Rozwoj

Unla Europejska
Europejski FunduszSpoteczny

2.

3.

- ustuga systemu pieczy zastepczej
- ustuga wsparcia rodziny

zajecia dodatkowe,
wtym:

- w przedszkolu
- dla studentow

- dla uczniow

Data rozpoczecia udziatu we wsparciu (rok, miesiqc, dzieri)

Data zakonczenia udziatu we wsparciu (rok, miesia_c, dzien)

Status uczestnika projektu w chwili przystapienia do projektu

Odpowiedzi:

1.

2.

3.

4.

4a.

5.

6.

Osoba nalezqca do mniejszosci narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotkni^ta wykluczeniem z dostepu do
mieszkan
Osoba z niepetnosprawnosciami

Osoba przebywaj^ca w gospodarstwie domowym bez osob
pracujqcych

wtym: w gospodarstwie domowym z dziecmi pozostaj^cymi na
utrzymaniu

Osoba zyjqca w gospodarstwie sktadaj^cym sie z jednej osoby
dorostej i dzieci pozostaj^cych na utrzymaniu

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji spotecznej (innej niz
wymienione powyzej)

Nie
Odmowa
podania
informacji

Brak
mozliwosci

Brak
mozliwosci

Brak
mozliwosci
Brak
mozliwosci

Tak
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Zafqcznik nr 3 do Zarzadzenla NrSA/17 Dyrektora Regionalnego OSrodka Polityki

Spofecznej w Opolu z dnia 4 wrzeSnia 2017r. w sprawie wprowadzenla regulaminu

uczestnlctwa w projekcle partnerskim pn.:,, Szkolenle I doskonalenle zawodowe

kadr systemu wsplerania rodzlny i pleczy zastgpczej" - realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego WIedza Edukacja RozwoJ 2014 - 2020, 0£ priorytetowa II.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki I edukacji, dziafanle 2.8

Rozw6j ustug spofecznych swradczonych w irodowisku lokalnym,

wspotflnansowanego z Europejsktego Funduszu Spofecznego

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W zwiqzku z przystqpieniem do projektu pn.,, Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zast^pczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 —
2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, dziatanie 2.8
Rozwoj ustug spotecznych swiadczonych w srodowisku lokalnym, wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spotecznego oswiadczam, ze przyjmuj^ do wiadomosci, iz:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju petniqcy funkcje^ Instytucji Zarzqdzaja_cej
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020, maja_cy siedzibe. przy Plac Trzech Krzyzy

3/5, 00-507 Warszawa.

2. Podstawe_ prawna. 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 2015 r. poz. 2135 z pozn. zm.) -
dane osobowe sa. niezbe.dne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020 (PO
WER) na podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj:

a) rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiaja_cego wspolne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiaja_cego przepisy ogolne dotycza.ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaja.cego rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pozn. zm.},

b) rozporza_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylaja_cego rozporzqdzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie fmansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z pozn. zm.);

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajqcy realizacje_ programow
opera cyjnych:

a) rozporza_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajqcego wspolne przepisy dotycza_ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiajqcego przepisy ogolne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaja_cego rozporza_dzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporza_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylaja_cego rozporzqdzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
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d) rozporza_dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiajqcego szczegotowe przepisy wykonawcze do rozporza_dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odmesieniu do wzorow stuza_cych do przekazywania Komisji
okreslonych informacji oraz szczegotowe przepisy dotyczqce wymiany informacji mie.dzy
beneficjentami a instytucjami zarza_dzaja_cymi, certyfikuja_cymi, audytowymi i posrednicza_cymi (Dz.
Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3. Moje dane osobowe be_da_ przetwarzane wyta_cznie w celu realizacji projektu pn.: „ Szkolenie i doskonalenie
zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zast^pczej" - realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 - 2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, dziatanie 2.8 Rozwoj ustug spotecznych swiadczonych w srodowisku
lokalnym, wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego, w szczegolnosci potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkow, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczosci oraz dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

4. Moje dane osobowe zostaty powierzone do przetwarzania Instytucji Posredniczqcej — Departament
Wdrazania Europejskiego Funduszu Spotecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej, ul.
Tamka 3, 00-349 Warszawa (nazwa i adres wtasciwej Instytucji Posrednicza_cej), Beneficjentom
realizuja.cym Projekt: Liderowi - Regionalnemu Osrodkowi Polityki Spotecznej w Krakowie, ul. Piastowska
32, 30-070 Krakow, Partnerowi - Regionalnemu Osrodkowi Polityki Spotecznej w Opolu ul Gtogowska 25 c,
45-315 (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom, ktore na zlecenie beneficjenta uczestnicza_
w realizacji projektu - (nazwa i adres
ww. podmiotow). Moje dane osobowe moga_ zostac przekazane podmiotom realizuja_cym badania
ewaluacyjne na zlecenie Powierzaja_cego, Instytucji Posrednicza_cej lub beneficjenta. Moje dane osobowe
mogq zostac rowniez powierzone specjalistycznym firmom, realizuja_cym na zlecenie Powierzajqcego,
Instytucji Posredniczqcej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest rownoznaczna z brakiem
mozliwosci udzielenia wsparcia w ramach projektu.

6. W terminie 4 tygodni po zakonczeniu udziatu w projekcie przekaze. beneficjentowi dane dotycza_ce mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziatu w ksztatceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

7. W cia_gu trzech miesie_cy po zakonczeniu udziatu w projekcie udost^pni^ dane dotyczqce mojego statusu na
rynku pracy.

8. Mam prawo dostejpu do tresci swoich danych i ich poprawiania.

M1EJSCOWOSCI DATA CZYTELNY PODP1S UCZESTN1KA PROJEKTU

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby matoletnie] oswiadczenie powinno zostac podpisane przez jej prawnego opiekuna.


