Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Częstochowa silna dzielnicami”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania: 9.1. Aktywna integracja,
Poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
Subregionu Północnego
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Częstochowa silna dzielnicami”
numer: RPSL.09.01.02-24-0376/17, którego Wnioskodawcą jest Gmina Miasto Częstochowa,
w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Częstochowie (dalej: Realizator).

2.

Niniejszy regulamin określa:

1) kryteria uczestnictwa w projekcie;
2) zasady rekrutacji do projektu;
3) prawa i obowiązki uczestników projektu.
3.

Definicje pojęć zawartych w regulaminie:
1) Beneficjent – Gmina Miasto Częstochowa;
2) FDR – Fundacja dla Rozwoju;
3) Realizator DOSL Podjasnogórska, DOSL Północ, DOSL Ostatni Grosz, DOSL Grabówka,
DOSL Lisiniec, DOSL Dźbów, DOSL Błeszno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie;
4) Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do projektu;
5) Lider OSL – Lider Organizowania Społeczności Lokalnych;
6) Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) – nowatorska metoda pracy środowiskowej. OSL
to proces długofalowy nastawiony na trwałą zmianę rzeczywistości społecznej, szczególnie
ważny w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7) Staż – forma nauki polegająca na nabywaniu przez uczestnika projektu umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy
bez nawiązania stosunku pracy z Organizatorem stażu;
8) Organizator stażu – jednostka (spełniająca kryteria), w której uczestnik projektu odbywa lub
ma odbywać staż;
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9) IPD – Indywidualny Plan Działania;
10) K i M – Kobiety i Mężczyźni;
11) PR – Program Rewitalizacji;
12) MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie;
13) DOSL – Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej;
14) Biuro projektu Beneficjenta – Urząd Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21, pok.46,
42-217 Częstochowa;
15) Biuro realizatora DOSL Podjasnogórska, DOSL Północ, DOSL Ostatni Grosz, DOSL Błeszno,
DOSL Grabówka, DOSL Lisiniec, DOSL Dźbów – Biuro Projektów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 13, 42-202 Częstochowa.
4.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 9: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie
9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu
Północnego.

5.

Projekt zakłada udział 325 osób zamieszkałych na obszarach zdegradowanych i peryferyjnych
m. Częstochowy lub objętych PR należących do grupy osób wykluczonych społecznie
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 163 kobiet/dziewcząt i 162 mężczyzn/chłopców.

6. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych
i zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

na

terenach

zdegradowanych

i

peryferyjnych

m. Częstochowy – społeczności lokalnej podobszarów PR oraz dzielnic peryferyjnych gdzie występują
z dużym natężeniem negatywne zjawiska społeczne. Cel projektu będzie realizowany poprzez
komplementarne wsparcie 325 osób (M 162, K 163). Dzięki realizacji projektu nastąpi odbudowa
i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna), odbudowa i podtrzymanie
zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) co
zapobiegnie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
7.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
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§2
ZAKRES WSPARCIA
1. Projekt przewiduje dla uczestników udział w działaniach Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej
o charakterze:
1) animacyjnym:
a) promowanie współpracy sąsiedzkiej, w tym m.in. organizacja pikników sąsiedzkich, happeningów;
b) organizowanie współpracy partnerskiej;
c) zagospodarowanie czasu osób z różnych kategorii, poprzez dopasowanie oferty do ich oczekiwań
i możliwości partycypacji;
d) rozwój i wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych;
e) inicjowanie ruchów obywatelskich, wspieranie grup nieformalnych;
f) organizowanie warunków do coraz większego włączania mieszkańców w życie dzielnicy;
g) wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów, w tym stopniowe powierzanie im funkcji
animacyjnej;
2) środowiskowym:
a) promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, prowadzenie Klubów Środowiskowych;
b) integracja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin;
c) przełamywanie stereotypów i integracja osób bezdomnych;
3) edukacyjnym:
a) promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;
b) upowszechnianie wiedzy dotyczącej grup marginalizowanych;
c) promowania aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu;
d) prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla mieszkańców;
4) organizacja i prowadzenie Szkoły Budżetu Domowego;
5) organizacja i prowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych;
6) prowadzenie Punktu aktywizacji społeczno-zawodowej.
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2. Nabywanie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w celu podjęcia
zatrudnienia:
a) doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Doradca/czyni zawodowy/a/coach będzie dostępny/a dla wszystkich uczestników projektu przez okres
aktywizacji społeczno-zawodowej. W zakresie doradztwa badane będą indywidualne predyspozycje
i preferencje zawodowe oraz przygotowywane odpowiednie CV i komplety dokumentów aplikacyjnych.
Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Doradztwo zawodowe
obejmie wszystkich/e uczestników/czki tj. 325 os.: 163K i 162 M. Dla każdego/ej uczestnika/czki
projektu zostaje opracowany IPD, w którym zostanie określona ścieżka rozwoju edukacyjnozawodowego zgodnego z ich predyspozycjami.
b) staże zawodowe
Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców i przedsiębiorców w postaci staży zawodowych. Ta forma wsparcia została przewidziana
dla 110 uczestników przez okres 3 miesięcy. Staże przeprowadzane są na podstawie umów zawartych
pomiędzy zaangażowanymi stronami oraz harmonogramami opracowanymi przez pośrednika/czkę
pracy we współpracy z pracodawcami z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych
i zdrowotnych uczestników/czek projektu, poziomu wykształcenia i kwalifikacji (zgodnie z IPD).
c) warsztaty kreowania wizerunku osobistego „Moja metamorfoza”
Ten rodzaj wsparcia ma przyczynić się do poprawy wizerunku uczestnika/czki projektu. Będzie to
wzmocnieniem efektów osiągniętych w projekcie przez udział jego uczestników/czek we
wcześniejszych zajęciach warsztatowych poświęconych tematyce poprawy osobistego wizerunku.
Korzystając z tego wsparcia uczestnik/czka projektu będzie miał możliwość skorzystania m. in. z usługi
kosmetycznej, makijażu lub poprawy fryzury. Na ten cel zaplanowana została kwota 200,00 zł, która
będzie do dyspozycji profesjonalnego/ej stylisty/ki, pod nadzorem którego/rej realizowane będą te
usługi.
Uczestnicy deklarujący chęć skorzystania z powyższych form wsparcia tj. nabywania i rozwijania
kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia zostaną skierowani
przez animatorów Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej do Fundacji Dla Rozwoju (FDR), al.
Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa.
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§3
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA UCZESTNIKA
1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu, w ramach zadania aktywizacji społeczno-zawodowej może być
osoba bierna zawodowo lub bezrobotna zam. na obszarach peryferyjnych i objętych PR, która w dniu
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie spełnia minimum jedno z poniższych kryteriów:
1) klient MOPS;
2) osoba zamieszkała na terenie dzielnic peryferyjnych lub objętych PR;
3) osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego
wykluczenia społecznego;
4) osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin
nie będzie powielał działań;
5) osoba

pragnąca

włączyć

się

do życia

zawodowego po dłuższym okresie

pozostawania

bez zatrudnienia lub wkraczające po raz pierwszy na rynek pracy;
6) osoba z niepełnosprawnością;
7) osoba przewlekle chora;
8) osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej;
9) osoba walcząca z nałogami;
10) osoba bezdomna lub zagrożona bezdomnością;
11) osoba po odbyciu wyroku w zakładzie penitencjarnym;
12) osoba samotnie opiekująca się osobami zależnymi;
13) osoba przeżywająca problemy rodzinne (przemoc, bezradność opiekuńczo- wychowawcza);
14) osoba znajdująca się w kryzysowej sytuacji (zdarzenia losowe);
15) małoletni członkowie rodzin korzystający ze wsparcia np. świetlicy środowiskowej.
16) osoba odczuwająca zagrożenie wykluczeniem społecznym spowodowane negatywnymi skutkami
pandemii COVID-19 (społeczna izolacja, lęk, eskalacja napięcia, cyberprzemoc, wykluczenie cyfrowe,
zaburzone relacje rodzinne)*, w tym:
a) rodzice/opiekunowie prawni pracujący, kwalifikujący się do projektu, tj. spełniają co najmniej 2
warunki wykluczenia bądź zagrożenia wykluczeniem,
- zamieszkanie/powiązanie z jedną z 13 dzielnic objętych projektem,
- spełnienie drugiego czynnika zagrożenia wykluczenia społecznego,
b) dzieci rodziców/opiekunów prawnych, wskazanych w podpunkcie a), kwalifikujących się do
projektu.
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2.

Grupa docelowa obejmuje osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem m.in. z powodu:

1) ubóstwa;
2) korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń ZUS-u, w tym osoby niepełnosprawne
fizycznie lub intelektualnie;
3) zadłużeń czynszowych lub eksploatacyjnych na przykład wobec ZGM, innych wynajmujących;
4) kredytów pobranych od banków, Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i innych pożyczkodawców na spłatę
wierzytelności lub pokrycie kosztów bieżącego utrzymania;
5) zagrożenia lub utraty miejsca zamieszkania (zagrożenie bezdomnością lub bezdomność), zerwanych
relacji rodzinnych, do których doszło nie tylko z przyczyn zawinionych przez klienta jak uzależnienia
(głównie alkoholizm), przemoc w rodzinie, przestępczość, ale także wskutek utraty zatrudnienia czy
długotrwałej choroby powodującej inwalidztwo.
3.

Wszyscy uczestnicy projektu w ramach zadania aktywizacji społeczno-zawodowej będą należeć do grup
defaworyzowanych, będących w trudnej sytuacji/położeniu, przeżywających kryzysowe sytuacje.

4.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w ust. 1 jest złożenie
w Biurze Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 13, 42-202
Częstochowa lub w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej właściwym ze względu na rejon
zamieszkania wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

5.

Do Formularza zgłoszeniowego uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest załączyć:

1) w przypadku osoby biernej zawodowo Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
(Zał. 2);
2) w przypadku osoby bezrobotnej: Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu
Pracy w Częstochowie;
3) w przypadku osoby z niepełnosprawnością dodatkowo Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(kserokopia, a oryginał do wglądu).

§4
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
1. Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym.
2. Animatorzy Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) ustalą, czy kandydat spełnia
warunki uczestnictwa w projekcie na podstawie Formularza zgłoszeniowego oraz przebiegu spotkania
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i zdecydują o przyjęciu kandydata do projektu. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w projekcie
(zgłoszenia wstępnego będzie można dokonać poprzez kontakt telefoniczny 34 371 02 82 lub osobisty
w Biurze Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 13,
oraz w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania)
organizowane będą spotkania kwalifikacyjne, które odbywać się będą w miejscach dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnością, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również w miejscu zamieszkania
kandydata. Zamknięciem procesu kwalifikacyjnego będzie podpisanie Deklaracji uczestnictwa
w projekcie. Zagwarantowany zostanie równy dostęp do materiałów informacyjnych, rekrutacyjnych
oraz wszystkich form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie działania projektu będą
odbywały się z poszanowaniem równości szans K i M.
3. Rekrutacja zostanie poprzedzona działaniami promocyjno-informacyjnymi poprzez ogłoszenie na
stronie internetowej Realizatora pod adresem www.mops.czestochowa.pl oraz tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Częstochowy, Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w partnerujących
podmiotach na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Informacja przekazywana będzie do lokalnych
mediów.
4. Zostanie utworzona lista rezerwowa w przypadku dużej liczby chętnych.
5. Rekrutacja uzupełniająca nastąpi poprzez wzmożoną akcję informacyjno - promocyjną.
6. Zgodnie

z

§ 3 ust.

2 warunkiem uczestnictwa

w

projekcie,

po spełnieniu kryteriów

jest dostarczenie dokumentów do Biura realizatora projektu lub Dzielnicowego Ośrodka Społeczności
Lokalnej właściwego ze względu na rejon zamieszkania :
a) osobiście;
b) skanem

poprzez

e-mail,

z

koniecznością

dosłania

dokumentów

pocztą

tradycyjną

(w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową).
7. Uczestnik, który nie wypełni w wymaganym terminie Deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostanie
skreślony z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osobaz listy rezerwowej.
8. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
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§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do:
a) zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia, w których uczestniczą i innych sprawach organizacyjnych
bezpośrednio animatorowi Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej, właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania;
b) zgłaszania zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu, bądź jego udziału w projekcie w formie pisemnej
do Biura Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 13;
c) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych przez animatora DOSL .
2. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do:
a) złożenia wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (zgodnie z § 4, pkt.2);
b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem;
c) bieżącego informowania animatora Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej (DOSL)
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie;
d) bieżącego informowania animatora Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej (DOSL) o zmianie
swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w § 3 ust.1);
e) poinformowania animatora Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej (DOSL) o rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie w formie pisemnej (wraz z podaniem i uzasadnieniem przyczyny
rezygnacji);
f) informowania o zmianie danych osobowych.

§6
WARUNKI REZYGNACJI UCZESTNIKA
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających kontynuowanie uczestnictwa. Rezygnacja powinna zostać zgłoszona animatorowi
Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej w terminie 7 dni od powzięcia decyzji o rezygnacji
z

zaplanowanych

form

wsparcia.

Uczestnik

przedkłada

dokument

lub

oświadczenie

potwierdzające powstanie okoliczności uniemożliwiającej kontynuację udziału w projekcie.
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§7
MONITORING PROJEKTU
1.

Wszyscy

uczestnicy

projektu

zobowiązani

są

do

złożenia

Oświadczenia

dotyczącego

ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie do 4 tygodni od zakończenia udziału
w projekcie (załącznik do niniejszego Regulaminu) oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających
osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO
WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice adres email:
kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu
w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.

3.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją
projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
w ramach RPO WSL 2014-2020.

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez: Realizatorów, którym Beneficjent powierzył realizację
projektu, Instytucję Zarządzającą oraz instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5.

W związku z realizacją projektu przetwarzane będą kategorie danych osobowych zgodne z zakresem
z Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na
lata 2014-2020. (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-wzakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-20142020/)

6.

Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie.
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7.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 poz. 1000.
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane
osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia17 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
ustanawiające

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 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.).
8.

Dane osobowe zostają powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - GMINA
MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa oraz podmiotom, które na zlecenie
Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa.

9.

Podane dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne lub inne działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego
przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4 00- 926 Warszawa.
11. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest udostępnić
dane dot. statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabyciu kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem.
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12. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest
udostępnić dane dot. statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem.
13. Uczestnik projektu zobowiązany jest udostępnić informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom
badawczym realizującym ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Zarządzającej.
14. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WSL 2014-2020 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji.
15. Uczestnik projektu może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Beneficjenta
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: IOD@czestochowa.um.gov.pl. Pełne informacje
na temat Inspektora Ochrony Danych z ramienia Beneficjenta są dostępne na stronie internetowej:
https://bip.czestochowa.pl/artykul/71524/1151904/ochrona-danych-osobowych.
16. Uczestnik projektu ma prawo do wniesienia skargi do Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych.
17. Uczestnik projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane podstawowe,
niezbędne do realizacji projektu, będą przetwarzane przez 5 lat po jego zakończeniu

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzygnięciem spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, pozostaje w gestii Gminy Miasta Częstochowy.

2.

Beneficjent i Realizator zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym
poinformuje poprzez ogłoszenie w miejscach wymienionych w § 4 ust. 3.

3.

Beneficjent i Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych
i wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

4.

Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu:

1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Częstochowa silna dzielnicami”
dla kandydata na uczestnika;
2) Załącznik nr 1A - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn.

„Częstochowa silna

dzielnicami” dla kandydata na uczestnika – COVID-19
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3) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,
4) Załącznik nr 3 – Decyzja o przyjęciu kandydata;
5) Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
6) Załącznik nr 4A – Deklaracja o przyjęciu kandydata – COVID-19
7) Załącznik nr 5 – Zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie wystawione na koniec uczestnictwa
w projekcie;
8) Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (dotyczy osób
obywających staż zawodowy);
9) Załącznik nr 7 – Wzór umowy stażowej;
10) Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu.
11) Załącznik nr 8A – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka
12) Załącznik nr 9 – Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych
- COVID-19
13) Załącznik nr 10 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej o braku przeciwwskazań
zdrowotnych – COVID-19
14) Załącznik nr 11 – Oświadczenie o niskich dochodach – COVID-19
15) Załącznik nr 12 – Oświadczenie pracodawcy – COVID-19
16) Załącznik nr 13 – Oświadczenie o wieku dziecka – COVID-19

ZATWIERDZAM: ………………………………….……
Częstochowa, ……………………………….
*W okresie od 1 lutego 2020 r. do odwołania stosownym pismem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zawieszone
zostaje stosowanie następujących części Wytycznych zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:
1. Podrozdział 5.1 pkt 1,1 IZ RPO umożliwia obejmowanie wsparciem wszystkich osób, które są bezpośrednio dotknięte skutkami
wystąpienia COVID-19, w zakresie pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia psychologicznego,
ochrony zdrowia i życia lub innych zidentyfikowanych potrzeb.
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