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Szanowni Państwo! 

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się 

z warunkami rekrutacji i testowania modelu wsparcia https://szansa-power.frse.org.pl/. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu: 

 tel.: +48 85 651 58 55 

 e-mail: sekretariat@ckubialystok.pl 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji. 

 

Regulamin rekrutacji modelu wsparcia (O)tworzyć świat w ramach projektu  

SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH  

  

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Model wsparcia uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020, Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.  

Model wsparcia (O)tworzyć świat skierowany jest do osób dorosłych 

z niepełnosprawnością ruchową o niskich umiejętnościach podstawowych. Celem modelu jest 

podniesienie kompetencji społecznych oraz umiejętności podstawowych uczestników w co 

najmniej 2 lub 3 obszarach:  

 rozumienie i tworzenie informacji,  

 rozumowanie matematyczne,  

 umiejętności cyfrowe.  

Osobom biorącym udział w modelu zapewnione jest wsparcie psychologiczne 

i doradcze w celu doskonalenia ich kompetencji społecznych w obszarze komunikowania się 

z innymi, pracy zespołowej, zwiększenia poczucia własnej wartości i gotowości do 

przełamywania własnych ograniczeń oraz poprawienia jakości życia.  
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2. Termin realizacji. Model realizowany będzie w terminie 01.06.2021 – 30.04.2022 r.  

3. Adresaci. W ramach grantu objętych wsparciem zostanie 50 osób, które: 

 ukończyły 25 rok życia, 

 posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu 

(w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub orzeczenie równoważne, 

 mieszkają na terenie gmin: m. Białystok, Juchnowiec Kościelny, Księżyno, Supraśl, 

Wasilków, Łapy, 

 cechują się niskim poziomem umiejętności podstawowych (poziom 1–3 PRK).  

4. Grant jest finansowany ze środków UE. 

5. Informacja o modelu wsparcia (O)tworzyć świat jest dostępna na stronie internetowej CKU 

(zakładka Projekty).  

6. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu naboru, 

rekrutacji i selekcji uczestników oraz zasady uczestnictwa. 

§ 2 

Słownik terminów 

Beneficjent ostateczny (Uczestnik) – osoba z niepełnosprawnością ruchową, która spełnia 

kryteria formalne na dzień przystąpienia do grantu i złożyła komplet dokumentów 

rekrutacyjnych, na podstawie których decyzją Koordynatora Projektu znalazła się na liście 

rankingowej osób przyjętych do modelu i podpisała deklarację uczestnictwa. Jest to osoba 

powyżej 25 roku życia, która bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiada 

umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, 

umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne), odpowiadające poziomowi nie wyższemu 

niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Doradztwo (indywidualne/grupowe) – usługa udzielona uczestnikowi/om grantu, której 

celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz 

opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot 

udzielający usługi doradczej. 
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IPR – Indywidualny Plan Rozwoju – osobisty program poszukiwania zatrudnienia 

stworzony wspólnie z kandydatem i opiekunem edukacyjnym oraz doradcą edukacyjno-

zawodowym. 

Grant – działanie zlecone przez FRSE w Warszawie w ramach projektu „Szansa - nowe 

możliwości dla dorosłych”. 

Grantobiorca – Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza  

w Białymstoku – podmiot realizujący działanie zlecone przez FRSE w Warszawie w ramach 

projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. 

Model wsparcia – kompleksowa koncepcja wsparcia osób dorosłych o niskich 

umiejętnościach podstawowych uwzględniająca proces 3 kroków, która składa się 

z następujących kluczowych elementów: diagnoza umiejętności, oferta edukacyjna 

dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika oraz walidacja nabytych umiejętności. 

Osoba z niepełnosprawnością ruchową – osoba, która przedstawi do wglądu oryginał 

i przedłoży kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie 

równoważne. 

Projekt – oznacza to projekt pt. „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”. 

§ 3 

Zasady naboru Uczestników Modelu Wsparcia 

1. Za organizację procesu naboru i rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator Projektu.  

2. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów na Uczestników prowadzone 

jest w trybie ciągłym; po przyjęciu 200 zgłoszeń dokonywana jest ocena i tworzona sylwetka 

kandydata – na tej podstawie sporządzane będą listy rankingowe i rezerwowe.  

3. Informacja o rekrutacji jest dostępna na:  
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a) stronie www.ckubialystok.pl w zakładce Projekty, informacje wraz z dokumentami 

rekrutacyjnymi podane zostanie do publicznej wiadomości na co najmniej na 3 dni robocze 

przed dniem rozpoczęcia rekrutacji. 

b) w ośrodkach wsparcia realizacji modelu (m. Białystok, Juchnowiec Kościelny, Księżyno, 

Supraśl, Wasilków, Łapy) – adresy i godziny przyjmowania kandydatów na Uczestników 

dostępne na www.ckubialystok.pl, zostaną podane do publicznej wiadomości na co najmniej 

3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji. 

§ 4 

Kryteria rekrutacji Uczestników Modelu Wsparcia 

1. Kryteria formalne – skuteczne dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych; 

dokumenty należy złożyć w jednej z następujących form:  

a) osobiście w siedzibie Grantobiorcy; 

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ckubialystok.pl  lub telefonicznie; 

c) przez pełnomocnika – w  przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania 

dokumentów. 

Aby zapewnić równy dostęp do grantu dla osób z niepełnosprawnością ruchową dopuszcza 

się możliwość złożenia dokumentów zgłoszeniowych wypełnionych i podpisanych przez 

osoby niepełnosprawne przez pełnomocnika zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. Za błąd 

formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się między innymi:  

a) brak wymaganych podpisów i parafek;  

b) niewypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentach rekrutacyjnych;  

c) brak dokumentów potwierdzających posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej.  

Kandydat na Uczestnika zostanie poinformowany o błędach formalnych. W przypadku 

stwierdzenia błędów, przedstawiciel/lka CKU im. H. Sienkiewicza w Białymstoku wezwie 

Kandydata/tkę do uzupełnienia braków w terminie 3 dni od momentu otrzymania wezwania. 

2. Warunki uczestnictwa:  

– przystąpienie do rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu;  

http://www.ckubialystok.pl/
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– status osoby niepełnosprawnej (weryfikowany na podstawie aktualnego orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności);  

– zamieszkanie na terenie gmin objętych modelem wsparcia: m. Białystok, Juchnowiec 

Kościelny, Księżyno, Supraśl, Wasilków, Łapy (weryfikowane na podstawie oświadczenia 

w ankiecie rekrutacyjnej); 

– wiek: w przypadku kobiet i mężczyzn od 25 roku życia (weryfikowane na podstawie 

dowodu osobistego); 

– wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz wypełnienie testu diagnostycznego stanowiącego 

element procesu rekrutacji oraz przejście etapu indywidualnego wywiadu pogłębionego 

(dotyczy 150 osób zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji po przejściu ankiety rekrutacyjnej 

i testu diagnostycznego; 

– motywacja do utrzymania się w Modelu Wsparcia (weryfikowana na podstawie wyników 

testu diagnostycznego stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej); 

– niekorzystanie z tych samych lub zbliżonych form wsparcia w ramach innych projektów 

(weryfikowane na podstawie ankiety rekrutacyjnej);  

– brak stosunku pracy lub cywilno-prawnego łączącego Kandydata z CKU Białystok 

(weryfikowane na podstawie ankiety rekrutacyjnej).  

4. Na podstawie złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych zostanie dokonana ocena 

kryteriów formalnych i spełnienia warunków uczestnictwa w tym wynik testu 

diagnostycznego oraz karta wywiadu pogłębionego, które będą decydowały o pozycji na 

liście rankingowej/rezerwowej Kandydatów na uczestników Modelu Wsparcia.  

5. Lista osób przyjętych do Modelu Wsparcia będzie ogłoszona na stronie internetowej 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Ponadto 

Kandydaci będą informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie lub zgodnie z wybraną 

przez nich w ankiecie droga komunikacji.  

6. Od decyzji o przyjęciu/odrzuceniu Kandydata nie przysługuje odwołanie.  
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7. Warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w Modelu Wsparcia jest podpisanie przez 

uczestnika Deklaracji uczestnictwa i Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych (załączniki numer 2 i 3), a podczas pierwszego spotkania z opiekunem 

edukacyjnym – kontraktu (załącznik nr 4). 

8. Data podpisania Deklaracji uczestnictwa jest jednocześnie datą rozpoczęcia udziału 

w Modelu Wsparcia. Odmowa podpisania powyższej deklaracji będzie równoznaczna 

z rezygnacją danej osoby z uczestnictwa.  

9. Skreślenie uczestnika/czki z listy rankingowej może nastąpić w przypadku niedopełnienia 

czynności, o których mowa w niniejszym regulaminie.  

10. W razie skreślenia uczestnika/czki lub rezygnacji z udziału, do modelu wsparcia 

przystępuje pierwsza osoba z listy rezerwowej w danej gminie, kontynuując wsparcie. 

FORMY WSPARCIA 

Model Wsparcia przewiduje następujące formy wsparcia: 

– psychologiczne i doradcze w celu doskonalenia kompetencji społecznych w obszarze 

komunikowanie się z innymi, pracy zespołowej, zwiększenia poczucia własnej wartości 

i gotowości do przełamywania własnych ograniczeń oraz poprawienia jakości życia; 

– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, 

– pomoc w zakresie zarządzania budżetem domowym, 

– grupowe i indywidualne doradczo-zawodowe, 

- integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp. 

Model wsparcia jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdemu uczestnikowi/uczestniczce 

biorącemu udział oferujemy: 

– możliwość skorzystania z bezpłatnego dojazdu na zajęcia edukacyjne, 

– możliwość skorzystania z laptopa na czas udziału w grancie, 

– „zestaw startowy” dla uczestnika Modelu Wsparcia (m.in. pendrive, teczka, notatnik), 
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– pakiet materiałów szkoleniowo-warsztatowych, 

– poczęstunek w przerwach zajęć (kawa, herbata, ciastka), 

– nagrody rzeczowe dla uczestników grantu, które przystąpiły do procesu walidacji i uzyskały 

wysoką frekwencję na zajęciach. 

REKRUTACJA 

Formularz rekrutacyjny do udziału w Modelu Wsparcia można składać w terminie: 21.06–

02.07.2021 (przedłużono do 31.07.2021) – drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście na 

podane poniżej adresy. Więcej informacji o realizacji modelu wsparcia – regulamin rekrutacji 

i formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie Grantobiorcy:  www.ckubialystok.pl  

KONTAKT: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok 

+48 85 651 58 55 

sekretariat@ckubialystok.pl 

www.ckubialystok.pl 

  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w modelu wsparcia 

(O)tworzyć świat i akceptuję zawarte w nim zapisy.  

 

……….………………………………    …………………………………… 

Miejscowość i data       Czytelny podpis 

  

http://www.ckubialystok.pl/
mailto:sekretariat@ckubialystok.pl
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranej umowy jest: 

a) do celów związanych z realizacją umowy oraz dokonywaniem rozliczeń 

finansowych: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza  

w Białymstoku z siedzibą; ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok; 

b) do celów związanych z realizacją działań w ramach projektu (w szczególności we 

wskazanych niżej systemach informatycznych): minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

2. CKU im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ciepłej 32, 15-472 

Białystok, jest upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu na 

podstawie stosownie zawartych umów powierzenia. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez CKU im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO – dane osobowe są niezbędne do 

prawidłowej realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g RODO – dane osobowe są̨ niezbędne dla realizacji Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) w ramach: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

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 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
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Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, 

z późn. zm.);  

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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.);  

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 

r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 

286 z 30.09.2014, str. 1). 

5. Dane osobowe są przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów 

operacyjnych”. 

6. Dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją 

programu, w szczególności do potwierdzenia kwalifikalności wydatków, udzielania 

wsparcia, ewaluacji, kontroli i audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnych 

w ramach PO WER. 

7. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

Beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje 

Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, które uczestniczy w realizacji projektu. Dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje 
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dane osobowe mogą zostać również̇ powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Dane osobowe mogą zostać 

powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane 

z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.  

8. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie 

z obowiązującym prawem  

9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

modelu.  

10. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, nie jest również planowane stosowanie mechanizmów 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). 

11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora: iod@frse.org.pl 

lub iod@miir.gov.pl – bądź też inspektor@ochronadanych.hub.pl. 

13. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są 

przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 

14. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje prawo do złożenia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

        ………..………………………….         …..………………………………… 

Miejscowość i data                                                                       Czytelny podpis 

 

mailto:inspektor@ochronadanych.hub.pl
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA MODELU WSPARCIA 

W związku z realizacją modelu wsparcia „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, CKU 

im. H. Sienkiewicza w Białymstoku organizuje działania diagnostyczno-edukacyjno-

szkoleniowe, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 

prawidłowej realizacji działań niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych – dlatego też, 

na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

2. CKU w Białymstoku, z siedzibą: ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok, jest upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych w ramach projektu na podstawie stosownie zawartych 

umów; 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 

2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są̨ 

niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(PO WER) na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 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 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) ; 

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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, 

z późn. zm.);  
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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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.);  

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 

r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 

286 z 30.09.2014, str. 1). 

4. Dane osobowe są przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów 

operacyjnych”.  

5. Dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją programu, 

w szczególności do potwierdzenia kwalifikalności wydatków, przeprowadzenia rekrutacji, 

udzielania wsparcia, ewaluacji, kontroli i audytu, sprawozdawczości oraz działań 

informacyjnych w ramach PO WER. 

6. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

Beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje 

Jerozolimskie 142A, 02- 305 Warszawa, oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, które uczestniczą w realizacji projektu. Dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt 

w ramach PO WER. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na 

rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych. 
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7. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

8. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach modelu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, nie jest również planowane stosowanie mechanizmów 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). 

10. Dane osobowe będą̨ przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora: iod@frse.org.pl lub 

iod@miir.gov.pl – bądź też inspektor@ochronadanych.hub.pl 

12. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są̨ przesłanki określone 

w art. 16 i 18 RODO. 

13. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

…..…………………………………                              ….……………………………………. 

Miejscowość i data        Czytelny podpis 

 

 

mailto:inspektor@ochronadanych.hub.pl
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ANKIETA REKRUTACYJNA 

Modelu wsparcia (O)tworzyć świat w ramach projektu  

SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH  

Zapraszamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnością ruchową 

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Jestem uczestnikiem projektu/grantu finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne 

i współpraca ponadnarodowa:  

TAK  NIE 

2. Jestem uczestnikiem projektu/grantu finansowanego ze środków 

krajowych/regionalnych:  

TAK  NIE 

3. Jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową. Mogę samodzielnie uczestniczyć 

w szkoleniach/spotkaniach, które będą realizowane w ramach ww. modelu wsparcia 

oraz posiadam sprawność kończyn górnych pozwalającą na wykonywanie czynności 

manualnych, np. posługiwanie się klawiaturą laptopa w celu napisania tekstu 

w programie WORD.  

    TAK  NIE 

4. Jestem osobą, która wymaga wsparcia podczas przemieszczania się (transport 

z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia):   

TAK  NIE 

5. Jestem osobą dorosłą, która ukończyła 25 rok życia: 

TAK  NIE 
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6. Dyspozycyjność: 

Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi 

 pełna (udział w proponowanych formach w ramach modelu wsparcia – 7 dni 

w tygodniu, zarówno w godzinach przed- i popołudniowych)  

 pełna (udział w proponowanych formach w ramach modelu wsparcia – tylko dni 

robocze w tygodniu, zarówno w godzinach przed- i popołudniowych)  

 niepełna (udział w proponowanych formach w ramach modelu wsparcia – tylko dni 

robocze w tygodniu, godziny przed- lub popołudniowe)  

 niepełna (udział w proponowanych formach w ramach modelu wsparcia – tylko dni 

robocze w tygodniu, godziny tylko popołudniowe)  

METRYCZKA 

  1. Dane osobowe 

 Imię/Imiona 
 

 Nazwisko 
 

 PESEL 
           

 Wiek 
 

 Data i miejsce urodzenia 
 

 Płeć Kobieta     Mężczyzna 

 Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne 

 policealne 

 wyższe 
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 2. Dane kontaktowe 

 Ulica 
 

 Numer budynku 
 

 Numer lokalu 
 

 Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 
  

- 
   

 Gmina  

 Powiat  

 Województwo   

 Telefony kontaktowe  

 Adres e-mail  

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 

 

 3. Pozostałe dane 

 Aktywność zawodowa 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy, w tym osoba długotrwale bezrobotna, 

inne …………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy, w tym osoba długotrwale bezrobotna, 

inne …………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 



 

Model wsparcia „(O)tworzyć świat” dofinansowany z projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego 
„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach im. Henryka Sienkiewicza 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,  w Białymstoku  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków ul. Ciepła 32, 15-472-Białystok 
Europejskiego Funduszu Społecznego (85) 651 58 55 

 
17 

 

 osoba bierna zawodowo, w tym osoba ucząca się, 

osoba nieuczestnicząca kształceniu lub w szkoleniu, 

inne ……………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 osoba pracująca, w tym osoba pracująca 

w administracji rządowej, osoba pracująca 

w administracji samorządowej, osoba pracująca na 

własny rachunek, osoba pracująca w dużym 

przedsiębiorstwie, osoba pracująca w organizacji 

pozarządowej, osoba pracująca w MMŚP, 

inne …………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

  Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

TAK  NIE 

  Osoba bezdomna lub 

dotknięta wykluczeniem 

z dostępu do mieszkań 

TAK  NIE 

  Osoba w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej 
TAK  NIE 

  Stopień niepełnosprawności 

 znaczny 

 umiarkowany 

 lekki 

 orzeczenie o niepełnosprawności 

  Staż pracy  

  Zawód wyuczony  

  Zawód wykonywany  

  Miejsce pracy  
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  Ukończone kursy  

  Dodatkowe informacje   

Proszę̨ przeczytać uważnie zdania podane niżej i zaznaczyć pole, które odzwierciedla 

Pani/Pana stosunek do danego twierdzenia.  

Od zdecydowanie nie (w rozumieniu: nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, nie postępuje 

w ten sposób) do zdecydowanie tak (to jest w 100% moja opinia). 

 

l.p. 
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1.  
Poświęcam czas na poprawę 
mojej sytuacji zawodowej 

     

2.  

Wykorzystuję każdą okazję do 
zdobycia nowych umiejętności, 
które mogą mi się̨ przydać 

w przyszłości 

     

3.  
Odczuwam potrzebę kontaktu 
z innymi ludźmi 

     

4.  
Rozważam możliwość 

uzupełnienia wykształcenia lub 

kwalifikacji 

     

5.  
Zgłosiłam/-em się do projektu, 

bo chcę podnieść swoje 

kompetencje społeczne 

     

6.  

Zgłosiłam/em się do projektu, 
ponieważ potrzebuję pomocy 
w załatwianiu spraw 
urzędowych 

     

7.  

Zamierzam podnieść swoje 
umiejętności związane 
z czynnościami życia 
codziennego 

     

8.  
Podejmuję różne działania 
w celu podniesienia wiary 
w swoje możliwości 

     

9.  

Uważam, że należy 

przełamywać stereotypy 

dotyczące przekonań, że osoby 

z niepełnosprawnością nie są 

w stanie osiągnąć wysokich 
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wyników uczenia się  

10.  

Uważam, że posiadam niski 

poziom samooceny 

i zamierzam to zmienić 

     

11.  
Jestem otwarty na propozycje 
pracy zdalnej z domu oraz 
wymagającej dojazdu 

     

12.  
Chętnie wezmę udział 
w szkoleniach zmieniających 
moje kwalifikacje zawodowe 

     

13.  

Zwracam uwagę̨ na wszelkie 
informacje, które mogę̨ 
wykorzystać do poprawy mojej 
sytuacji zawodowej 

     

14.  
Uważam, że udział 
w projekcie zwiększy moje 
szanse na znalezienie pracy 

     

 

Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań 

wynikających z art. 233 § 1 kodeksu karnego w formularzu rekrutacyjnym oraz załącznikach do 

formularza rekrutacyjnego, a o wszystkich zmianach tych danych poinformuję pisemnie Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku w ciągu 14 dni od daty 

zaistniałej zmiany.  

........................................................................................ 

Data i czytelny podpis 

Zostałem/-am poinformowana/y, że model wsparcia (O)tworzyć świat jest realizowany przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku i jest 

dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje 

społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Projekt „Szansa – nowe 

możliwości dla dorosłych”. 

........................................................................................ 

Data i czytelny podpis 



 

Model wsparcia „(O)tworzyć świat” dofinansowany z projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego 
„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach im. Henryka Sienkiewicza 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,  w Białymstoku  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków ul. Ciepła 32, 15-472-Białystok 
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Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

rekrutacyjnych w ramach modelu wsparcia (O)tworzyć świat ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.), Projekt „Szansa – nowe 

możliwości dla dorosłych”. 

.......................................................................................... 

Data i czytelny podpis 


