
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2018 Dyrektora MOPR w Opolu z dnia 17.10.2018 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, dla których ustalono III 
profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, 

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.  

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. 

                                                           
1 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami. 


