
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Krok w przyszłość” 

 nr: RPWP.07.01.02-30-0027/17 

 

§ 1 
Informacje ogólne 

 

1) Wnioskodawcą i realizatorem Projektu „Krok w przyszłość” jest Centrum Edukacji i Zarzą-

dzania Korporacja „ROMANISZYN” Sp. z o.o., z siedzibą w Pile (64-920), ul. Różana Droga 

1A. 

2) Czas trwania projektu: 01.06.2018 r. – 31.07.2019 r.  

3) Słownik pojęć:  

 

a) Osoba niepełnosprawna – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

„Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy 

trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecz-

nych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej”.  

 

b) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 

objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z prze-

słanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-

nej; 

 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o za-

trudnieniu socjalnym;  

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą 

oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wycho-

wawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

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

o postępowaniu w sprawach nieletnich;  

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzie-

żowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty;  

 osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicz-

nego;  



 

 

 rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców 

lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki 

nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

 osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby 

niesamodzielne;  

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozu-

mieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitoro-

wania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020;  

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020.  
 

c) Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - to osoby 

spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z naj-

bliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za 

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać 

wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób za-

grożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące 

rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, 

osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych typu rodzinnego. 

 

d)  Ścieżka reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wspar-

cia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia spo-

łecznego. Ścieżka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu 

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

nej osoby lub rodziny – wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana 

w innym projekcie lub poza projektowo. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracji może 

być realizowane przez jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwen-

cyjny. 

 

e) Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie 

tych osób lub społeczność lokalna, w której zamieszkują, społeczność lokalna, którą 

cechuje, co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, o których mowa  

w definicji „osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, 

społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane  

w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub jej udział jest niezbędny w rewi-

talizacji, o której mowa w ww. wytycznych. 

 

 

 



 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1) Projekt jest wyłącznie skierowany do osób spełniających łącznie poniższe warunki, to jest do: 

a) osób fizycznych w wieku od 15 do 74 lat, zamieszkujących (w rozumieniu prze-

pisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze następujących gmin: 

* powiatu pilskiego: Białośliwie - gmina wiejska; Kaczory - gmina wiejska; Łobżenica;  

Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska;  Piła; Szydłowo - gmina wiejska; Ujście; Wyrzysk; 

Wysoka; 

 * powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:  Czarnków - gmina wiejska;  Czarnków; Draw-

sko - gmina wiejska; Krzyż Wielkopolski; Lubasz - gmina wiejska; Połajewo - gmina wiej-

ska; Trzcianka; Wieleń;  

* powiatu chodzieskiego: Budzyń - gmina wiejska; Chodzież; Chodzież - gmina wiejska; 

Margonin; Szamocin; 

* powiatu złotowskiego: Jastrowie;  Krajenka;  Lipka - gmina wiejska; Okonek; Tarnówka 

- gmina wiejska; Zakrzewo - gmina wiejska; Złotów; Złotów - gmina wiejska; 

b) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym, korzystających  

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

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej; 

c) osób pozostających bez zatrudnienia, wyłącznie osób biernych zawodowo. 

 

2) Wsparcie w projekcie otrzyma 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn, w tym 10 osób niepełno-

sprawnych) spełniających ww. kryteria, w tym:  

a) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wyklu-

czenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (min. 20 osób), 

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

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

społecznej, korzystające z PO PŻ (min. 70 osób, przy czym zakres wsparcia dla tych osób 

nie powiela działań, które dana osoba otrzyma lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ), 

c) osoby z niepełnosprawnościami (w tym min. 10 osób o umiarkowanym  stopniu niepeł-

nosprawności) posiadające orzeczenia/zaświadczenia lekarskie 1 .  

 

3) Osoby ze społeczności romskiej mogą korzystać ze wsparcia, o ile są osobami zagrożonymi 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

4) W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:  

a) odbywają karę pozbawienia wolności, 

b) są w opiece instytucjonalnej. 

 

 

                                                
1 Orzeczenie o niepełnosprawności w świetle przepisów ustawy z 27.08.1997  o rehabilitacji zawodowej  i spo-
łecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie albo inny dokument o którym mowa  w ustawie 
z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego). 



 

 

§ 3 
Rekrutacja 

 

1) Rekrutacja przeprowadzona będzie w gminach objętych projektem w sposób otwarty (2 edy-

cje), zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób z niepełno-

sprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji. 

 

2) Nabór obejmuje następujące elementy: 

a) Złożenie w formie pisemnej Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami (dostępny w 

siedzibie Biura projektu i na stronie internetowej ). 

b) Weryfikację formalno-merytoryczną (możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów w 

terminie 5 dni roboczych) – na podstawie Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego, która 

będzie obejmować m.in. spełnienie kryteriów dostępu, tj.: 

kryteriów obligatoryjnych dla wszystkich uczestników projektu, jakim jest przyna-

leżność do grupy docelowej, tj: 

- zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie następujących gmin:  

* powiatu pilskiego: -Białośliwie - gmina wiejska; Kaczory - gmina wiejska; Łob-

żenica;  Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska;  Piła; Szydłowo - gmina wiejska; 

Ujście; Wyrzysk; Wysoka; 

* powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:  Czarnków - gmina wiejska;  Czarnków; 

Drawsko - gmina wiejska; Krzyż Wielkopolski; Lubasz - gmina wiejska; Połajewo - 

gmina wiejska; Trzcianka; Wieleń;  

* powiatu chodzieskiego: Budzyń - gmina wiejska; Chodzież; Chodzież - gmina 

wiejska; Margonin; Szamocin; 

* powiatu złotowskiego: Jastrowie;  Krajenka;  Lipka - gmina wiejska; Okonek; 

Tarnówka - gmina wiejska; Zakrzewo - gmina wiejska; Złotów; Złotów - gmina 

wiejska;  (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym), 

oraz 

- status osoby zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem zg. z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego (weryfikacja oświad-

czenia Uczestnika/czki lub zaświadczenie np. z OPS, o korzystaniu z PO PŻ, orze-

czenie o niepełnosprawności), 

oraz 

- status osoby biernej zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia).  

 

oraz kryteriów premiujących: 
– osoby spełniające przesłankę ubóstwa (weryfikacja na podstawie oświadczenia 

w formularzu rekrutacyjnym) (+ 5 punktów),  

– osoba z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełno-

sprawności i oświadczenia)  (+ 5 punktów), 

– osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, i/lub osoba z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, 

osoby z zaburzeniami psychicznymi  (weryfikacja na podstawie orzeczenia o nie-

pełnosprawności i oświadczenia) (+ 5 punktów), 



 

 

– osoba korzystająca z PO PŻ(weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczest-

nika/czki (+ 5 punktów), 

– każda inna przesłanka zawarta w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsię-

wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” (weryfikacja na podstawie oświadcze-

nia w formularzu rekrutacyjnym) (+ 2 punktów). 

 

3) Do projektu przyjętych zostanie 100 osób (50 osób x 2 edycje) spełniających kryterium for-

malne i z największa ilością punktów. 

 

4) Na podstawie uzyskanej punktacji utworzona zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa 

według malejącej liczby punktów. Ze 100 osobami (po 50 osób w każdej edycji), które uzy-

skają najwyższą liczbę punktów, podpisane zostaną umowy uczestnictwa. 

 

5) W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek projektu przeprowadzona 

zostaną zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne np. współpraca z parafiami, 

zintensyfikowana współpraca z lokalnymi NGO. 

 

§4 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1) Udział Uczestników/czek w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy 

wsparcia w ramach projektu . 

2) W ramach Projektu,  każdy z Uczestników zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie podpisze 

Umowę uczestnictwa oraz Umowę na wzór kontraktu socjalnego lub równoważnego doku-

mentu (w zależności od statusu Uczestnika). 

3) W przypadku osób z niepełnosprawnościami i osób w ramach interwencji kryzysowej podpi-

szą one Umowę uczestnictwa oraz Umowę -program działań indywidualnych na zasa-

dach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego, w przypadku osób bezdomnych - Umowę 

uczestnictwa oraz Umowę - indywidualny program wychodzenia z bezdomności, a w 

przypadku pozostałych uczestników podpiszą oni Umowę uczestnictwa oraz Umowę - kon-

trakt równoważny do kontraktu socjalnego określający prawa i obowiązki stron, uwzględ-

niający Indywidualny Plan Działania oraz mający na celu postęp uczestników w aktywizacji 

społeczno-zawodowej oraz jego pomiar (osób uczęszczających na zajęcia w ramach CIS nie 

przewiduje się w niniejszym projekcie). 

 

§5 
Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

 

1) Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do:  

a) nieodpłatnego udziału w projekcie,  

b) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.  

 

2) Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do:  



 

 

a) uczestnictwa w oferowanym w ramach projektu wsparciu, wynikającym  

z opracowanej wspólnie ścieżki wsparcia,  

b) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,  

c) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania projektu,  

d) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją projektu,  

e) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  

f) przestrzegania oraz realizowania zapisów Umowy o uczestnictwo w projekcie,  

g) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

h) natychmiastowego informowania Kierownika projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz  

o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia) oraz udzielania wszel-

kich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we 

wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, 

i) przekazania informacji nt. swojej sytuacji społeczno-zawodowej do 3 miesięcy po zakoń-

czeniu udziału w projekcie.  

 

 

§6 
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 

1) Obecność na zajęciach przewidzianych dla Uczestnika/czki Projektu jest obowiązkowa.  

2) Uczestnik/czka projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kierownika projektu o 

przyczynach nieobecności na zajęciach.  

3) Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka Projektu może opuścić maksymalnie 20% godzin za-

jęć poszczególnych form wsparcia.  

4) Uczestnik/czka projektu może zostać skreślony z listy uczestników/czek, gdy liczba jego nie-

obecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.  

a) W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy Uczestnika/czki projektu  

i uznaniu poniesionych z tego tytułu kosztów za niekwalifikowane, Wnioskodawca może 

zażądać od Uczestnika/czki projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu prze-

rwania udziału w projekcie . 

5) W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. dłu-

gotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), Uczestnik/czka mają 

prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezy-

gnacji i jej przyczynach.  

§7 
Zakres wsparcia 

 

1) Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rein-

tegracji: 

a) Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  – (2 edycje x 50 UP x 4 h/UP.) , któ-

rego celem jest identyfikacja indywidualnych potrzeb, sytuacji zawodowo-społecznej, 

deficytów i predyspozycji Uczestnika/czki Projektu. Na podstawie diagnozy doradca 

wraz z każdym Uczestnikiem/czką Projektu opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegra-

cji, w oparciu o którą realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. IŚR określi cele 



 

 

społeczno-zawodowe Uczestnika/czki Projektu, usługi aktywnej integracji i formy 

wsparcia zaplanowane indywidualnie do realizacji i odpowiadające kompleksowo na 

potrzeby Uczestnika/czki Projektu. 

 

2) Innowacyjny Life coaching wzmacniający kompetencje społeczne oraz indywidualne i 

grupowe  poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne:  

a) Innowacyjny Life coaching  - pakiet usług zawierający szkolenia z coachem (2 edy-

cje x 5 grup x 10 osób x 60 godz.), wyjazd do opery  i teatru.  Celem szkolenia jest 

budowanie motywacji Uczestnika/czki Projektu i pomaganie w rozwiązaniu bieżących 

trudności w sferze zawodowej. Zajęcia ukierunkowane będą na rozwijanie kompeten-

cji społecznych, sztukę asertywności, budowanie samooceny, skuteczne sposoby ko-

munikacji, zarządzanie czasem i budżetem domowym, nieśmiałość, pewność siebie, 

motywacja, osiągnięcie konkretnego celu, odnalezienie ścieżki życiowej, zarządzanie 

czasem, organizacja swojej pracy, relacje międzyludzkie, związki partnerskie, na-

wiązywanie relacji, emocje, uwalnianie destruktywnych emocji, praca ze stresem, 

zmiana przekonań, zmiana nawyków; 

b) Poradnictwo prawne i obywatelskie – poradnictwo indywidualne (50 UP x 2 

h/UP), poradnictwo grupowe (5 grup x 10 h). Wyposaży Uczestnika/czkę Projektu 

w wiedzę dotyczącą rodzajów ryzyka socjalnego (utrata/niezdolność do pracy) i moż-

liwych form pomocy oraz zwiększy świadomość na temat praw obywatelskich, wspie-

rając w rozwiązywaniu problemów prawnych wpływających na wykluczenie (bez-

prawne zwolnienie, niedopełnienie formalności dotyczących należnych świadczeń); 

c) Poradnictwo psychologiczne – (2 edycje x 50 UP x  4h/UP). Będzie miało na celu 

przezwyciężenie barier mentalnych Uczestnika/czki  Projektu. Psycholog pomoże 

Uczestnikowi/czce Projektu przełamać lęki, nauczy radzić sobie ze stresem i kontro-

lować emocje. Łagodząc zdiagnozowane deficyty intrapsychiczne, Uczestnik/czka 

Projektu dzięki wsparciu będą dążyć do lepszego poznania i zrozumienia siebie i efek-

tywniejszego wykorzystania potencjału, zwiększając samoświadomość i samoakcep-

tację. 

 

3) Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe:    
a) Szkolenia – służące nabyciu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (2 edycje x 35 

UP x śr. 100 h) (weryfikowanych w IV etapach: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie) 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, przy 

czym min.40% UP biorących udział w szkoleniach uzyska kwalifikacje (min.28 os.-

17K/11M). Każde szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kompetencji lub kwalifi-

kacji, które po zakończeniu szkolenia zostaną poddane ocenie i walidacji przez 

uprawnioną instytucję (egzamin)-walidacja prowadzić będzie do certyfikacji. Usługi 

szkoleniowe w projekcie przeprowadzą podmioty wpisane do RIS. 

 

4) Staże zawodowe i pośrednictwo pracy:  
a) Staże zawodowe – 3-miesięczne – wsparcie obejmuje 3-miesięczny staż, stypen-

dium stażowe, zwroty kosztów dojazdu, badania lekarskie i ubezpieczenie (2 edycje x 

35 UP). Staże zawodowe mają na celu zdobycie doświadczenia zawodowego, powią-

zanego z odbytymi szkoleniami. Projekt zakłada realizację staży zgodnie z zaleceniem 



 

 

Rady UE z dn.10.03.2014 i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staże będą reali-

zowane pod nadzorem opiekuna z ramienia pracodawcy. Standard staży zapewnią 

umowy i indywidualny program stażowe uwzględniające potrzeby i potencjał Uczest-

nika/czki Projektu, oceny na koniec stażu i zaświadczenia o odbyciu stażu. Czas pracy 

wynosi -8h/dobę i 40h/tydzień. Czas pracy osób niepełnosprawnych  w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym wynosi 7h/dobę i 35h/tydzień. Uczestnik/czka 

otrzyma stypendia stażowe.  

  

b) Pośrednictwo pracy - (2 edycje x 50 UP x  4h/UP). Będzie miało na celu przedsta-

wienie  ofert pracy Uczestnikowi/czce Projektu (min. 3/UP).  Oferty pracy będą ade-

kwatne do predyspozycji, kwalifikacji i doświadczenia. Pośrednik pracy pomoże przy-

gotować dokumenty aplikacyjne, zainicjuje kontakty z pracodawcami i dostarczy ak-

tualnych informacji o rynku pracy.  

 

     § 8 
Postanowienia końcowe. 

 

1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.07.2018 roku. 

2) Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami może ulec zmianie. 

3) Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich na 

stronie internetowej projektu.  

 

 

Załączniki:  
1. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny z załącznikami. 

2. Załącznik nr  2 Wzór Umowy uczestnictwa. 

3. Załącznik nr  3 Wzór Umowy - programu działań indywidualnych na zasadach analogicznych 

jak dla kontraktu socjalnego/ indywidualnego programu wychodzenia  

z bezdomności/kontraktu równoważny do kontraktu socjalnego. 

4. Załącznik nr  4 Oświadczenie uczestnika projektu (przetwarzanie danych osobowych). 

5. Załącznik nr  5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

6. Załącznik nr  6 Zakres danych osobowych.  

7. Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy zobowiązania się UP do rejestracji 

w PUP po zakończeniu udziału w projekcie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


