
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2019 

Dyrektora MOPR w Opolu z dnia 18.07.2019 r.  

 

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu dofinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014–2020 

pt. „Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-

zawodowej w Opolu, nr projektu nr RPOP.08.02.00-16-0009/17 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Opolu 

Beneficjent: Miasto Opole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Do wykonania czynności rekrutacyjnych uczestników projektu dofinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Centrum 
RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu, nr projektu 
RPOP.08.02.00-16-0009/17 postanawiam przyjąć następujące zasady: 

§ 1.  

Obligatoryjne warunki formalne 

1) Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uprawnione do tego osoby spełniające łącznie 
wszystkie cztery obligatoryjne warunki formalne (kryteria kwalifikowalności): 

a. Osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta 
Opola lub osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Opola, 

b. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (za wyjątkiem osób 
odbywających kary pozbawienia wolności, osób będących w pieczy zastępczej oraz 
innych osób poniżej 18 roku życia) – w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przy czym w przypadku osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej bezrobocie nie może być jedynym 
powodem udzielenia pomocy społecznej, 

c. Osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej1, w tym również osoby z 
niepełnosprawnościami.  

d. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym. 

2) Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w 
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

3) Uczestnicy projektu mają obowiązek zawrzeć kontrakt socjalny z obowiązkowym 
zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Usługi te wdraża Klub 
Integracji Społecznej (KIS) zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym. 

 

 

 

§ 2.  

 
1 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami. 



 

 

Struktura uczestników projektu 

1) W projekcie weźmie udział co najmniej 30 osób. Z założenia wsparcie będzie udzielane w 
trzech grupach 10-osobowych zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

2) Warunkiem bezwzględnym jest to, by wśród uczestników projektu znalazły się osoby z 
niepełnosprawnościami2. Ich odsetek musi być wyższy niż 20% wszystkich uczestników 
projektu (osób objętych wsparciem w projekcie), tj. co najmniej 7 osób. 

3) Warunkiem bezwzględnym jest to, by wśród uczestników projektu znalazły się osoby 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 
powodu więcej niż jednej z przesłanek. Ich odsetek musi wynosić co najmniej 30% 
wszystkich uczestników projektu, tj. co najmniej 9 osób. Wśród przesłanek tych należy 
wymienić m.in.: 

a. Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej, 

b. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym3, 

c. Osoby z niepełnosprawnością, 

d. Osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej , w tym również osoby z 
niepełnosprawnościami.  

e. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem społecznym z dostępu do mieszkań4, 

f. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 
2 Osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. 

3 Osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuacją życiową i nie są w stanie 
własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej 
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, 
w szczególności: bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności (w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej), uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków 
odurzających, chorych psychicznie (w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego), długotrwale 
bezrobotnych (w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zwalnianych z 
zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem (w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej), uchodźców realizujących indywidualny program reintegracji (w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej), osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). 

4 W rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020. 



 

 

§ 3. 

Zasady pierwszeństwa udziału w projekcie 

1) Preferowane do objęcia wsparciem są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa. 

2) W dalszej kolejności preferowane do objęcia wsparciem są osoby spełniające większą liczbę 
przesłanek decydujących o tym, że dana osoba doświadcza wielokrotnego wykluczenia 
społecznego, o których mowa w § 2 ust. 3. 

§ 4.  

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników 

1) W celu ostatecznego potwierdzenia spełnienia ww. kryteriów kwalifikowalności 
uprawniających do udziału w projekcie uczestnik składa oświadczenie na formularzu 
„Deklaracja udziału w projekcie” wg określonego wzoru. Brak uzyskania od uczestnika 
projektu lub jego opiekuna prawnego wszystkich wymaganych informacji wskazanych na 
formularzu uniemożliwia zakwalifikowanie danej osoby do udziału w projekcie. Wzór 
„Deklaracji udziału w projekcie” stanowi załącznik nr 1 do niniejszych „Zasad rekrutacji…”.   

2) Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący osobą fizyczną składa 
oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922). Wzór „O świadczenia uczestnika w projekcie” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
dokumentu.  

3) W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, 
oświadczenia składa jego opiekun prawny. Do dokumentacji projektu należy załączyć kopię 
dokumentu przyznającego opiekę prawną. 

4) W przypadku uczestnika projektu składającego ww. oświadczenia, który będzie osobą 
niemogącą pisać – osoba ta uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku 
osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis. 

5) W celu potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej PUP w Opolu na wniosek MOPR w Opolu 
przedkłada skierowanie do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym. Skierowanie to potwierdzać 
będzie m.in. fakt, że dana osoba jest osobą bezrobotną korzystającą ze świadczeń pomocy 
społecznej. 

6) W przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest przedłożenie kopii orzeczenia o 
niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. Uczestnicy mają 
prawo odmowy podania informacji nt. swojej niepełnosprawności. Wówczas osoba ta staje się 
uczestnikiem, lecz nie jest wykazywana jako uczestnik z niepełnosprawnością. 

§ 5.  

Moment pomiaru kwalifikowalno ści uczestnika 

1) Co do zasady, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana będzie bezpośrednio przed 
udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. 

2) Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 



 

 

§ 6.  

Zasady kierowania do form wsparcia 

1) Nabór uczestników projektu prowadzony będzie w trzech turach zgodnie z harmonogramem 
określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2) Rekrutacja osób bezrobotnych do projektu będzie prowadzona w porozumieniu z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Opolu. W oparciu o art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy PUP w Opolu na wniosek MOPR w Opolu będzie mógł skierować 
osobę bezrobotną korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, do uczestnictwa w 
kontrakcie socjalnym opracowanym i realizowanym w ramach niniejszego projektu. 

3) Na podstawie zebranych dokumentów, o których mowa w § 4, tworzone będą trzykrotnie dwie 
listy uczestników projektu: 

a. Podstawowa – będąca wykazem maksymalnie 10 osób zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie na podstawie opisanych warunków formalnych, zasad pierwszeństwa i z 
zachowaniem wskazanej struktury, 

b. Rezerwowa – będąca wykazem osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, lecz 
w liczbie wykraczającej poza wskazaną strukturę uczestników. 

4) Warunkiem koniecznym skierowania do form wsparcia będzie przedłożenie orzeczenia 
lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad MOPR w Opolu o braku 
przeciwwskazań do wykonywania treningu pracy na danym stanowisku. Orzeczenie to będzie 
potwierdzeniem, że dana osoba może uczestniczyć w kompleksowym programie reintegracji 
społeczno-zawodowej, szczególnie w zakresie udziału w formach aktywizacji zawodowej – 
treningu pracy. Osoby niepełnosprawne muszą przedstawić lekarzowi swoje orzeczenie o 
niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

5) W przypadku przerwania udziału uczestnika w projekcie, na miejsce osoby z listy 
podstawowej kierowana będzie do udziału w projekcie osoba z listy rezerwowej na podstawie 
zasad przyjętych w niniejszym dokumencie. 

6) Realizator dopuszcza możliwość dokonywania zmian w niniejszym dokumencie z powodu 
różnych przyczyn, które mogą wyniknąć podczas realizacji projektu. 


