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Załącznik nr 2  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE  

DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027 
 

1. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 
umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać 
w formacie pdf. 

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.  
3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie 

dotyczy”.  
4. * niepotrzebne skreślić. 

 
 

1. DANE dot. PROGRAMU: KRAJOWY/REGIONALNY 
 

ZGŁOSZENIE DOTYCZY 
PROGRAMU 
* Zaznaczyć „X” w innym przypadku 
należy wpisać nie dotyczy 

KRAJOWEGO REGIONALNEGO 

 x 

 
2. NAZWA I OBSZAR PROGRAMU (zgodnie z podanymi w ogłoszenie o naborze – prosimy 

wskazywać dokładne brzmienie) 
 

NAZWA PROGRAMU, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-
2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Włączenie społeczne 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej „PESTKA” 

Forma prawna fundacja 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS lub 

ARMIR lub inny rejestr) 
KRS 

Nr rejestru właściwego dla organizacji 

pozarządowej (np. KRS) 0000419150 

REGON 260601413 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji ul.MarszałkaJ.Piłsudskiego36/20 
25-431 Kielce 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja świętokrzyskie 

Adres do korespondencji 
Biuro Zarządu: 
ul.Targowa 18/925 
25-520 Kielce 

Adres e-mail  biuro@fundacjapestka.pl  

Nr telefonu 41 341 74 96 

Osoba do kontaktu Anna Górak – wiceprezes Zarządu 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
25.04.2012 

WOJEWÓDZKI zasięg działania 

organizacji  
TAK/NIE* 

 

W przypadku jeśli zgłoszenie dotyczy 
organizacji składającej formularz w 
regionalnym programie, a siedziba 
znajduje się poza obszarem tego 
województwa, należy udowodnić 
prowadzenie udokumentowanej 
regularnej działalności na terenie 
objętym interwencją programu (teren 
tego województwa). 

 

Nie dotyczy 

KRAJOWY zasięg działania organizacji TAK/NIE* 

Proszę wymienić min. 9 województwa, 

w których organizacja prowadzi 

działania, albo ma organizacje 

członkowskie 

(UZASADNIĆ – np. podać przykłady 

działań lub adresy oddziałów itp.) 

 

Pole dotyczy ogólnopolskich 

organizacji kandydujących do 

programów regionalnych, w innym 

wypadku wpisać „nie dotyczy” 

Nie dotyczy 

POTENCJAŁ (w tym finansowy, osobowy, merytoryczny) ORAZ DOŚWIADCZENIE 

ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 

Średni budżet roczny organizacji w 

PLN za trzy ostatnie lata 

sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

1.142.835,83 zł. 

Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie umów 

Umowa o pracę: 8 osób  

Umowy zlecenia: 15 osób 

 

mailto:biuro@fundacjapestka.pl
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zlecenie oraz umów o pracę w 

przeliczeniu na etaty) 

Średnia liczba wolontariuszy w ciągu 

roku za ostatnie trzy lata 
14 osób 

Proszę wymienić zasoby ludzkie 

organizacji, które mają doświadczenie 

w zakresie funduszy unijnych * 

Podajemy np. informacje nt: 

- koordynacji projektów finansowanych 

ze środków UE; 

- pracę w zespole realizującym projekty 

finansowane ze środków UE; 

- ocena projektów finansowanych ze 

środków UE; 

- praca w zespołach eksperckich w 

ramach realizacji, monitoringu i 

ewaluacji programów operacyjnych; 

Podajemy konkretne dane np. numery 

projektów, w jakich programach, jakie 

funkcje pełniły wskazane przez nas 

osoby.  

 

* W przypadku braku proszę wpisać 

„nie dotyczy” 

 
Anna Górak 

praca w zespole realizującym projekty finansowane ze środków 

UE: 

-„Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych 
realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności 
publicznej” 
POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18. 
1) ekspert terenowy ds. przygotowania partnerstw lokalnych do 
pilotażowego wdrożenia modeli przedsiębiorstw społecznych, tj. 
nowych rozwiązań w rozwoju systemu wsparcia dla przedsiębiorstw 
społecznych (2020-21) 
2) ekspert terenowy ds. wdrażania przez przedsiębiorstwa społeczne 
modeli wiązek usług społecznych (2021-22) 

-„Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” 

POWR.02.05.00-00-0210/18 

ekspert ds. testowania modelu współpracy (woj. świętokrzyskie) (2019-
2020) 

- „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” 
RPOWŚ na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i 
walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i 
przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz 
ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).  
Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
UMWŚ  
 
doradca/konsultant ds. Ekonomii Społecznej (2016 – 2020). 

 
- „Edukacja receptą na lepsze jutro” 
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 
społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt realizowany 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ 
 
doradca/konsultant ds. PO KL dla OPS i PCPR (2012-2014) 

 
- „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy”, 
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 
społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt realizowany 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ  
 
doradca/koordynator współpracy międzyinstytucjonalnej (2015) 
 
koordynacja projektów finansowanych ze środków UE: 
-„Ogród nadziei” RPSW.09.02.03-26-0001/20 (2020-2023) 
 
ANNA MIKOŁAJCZYK 
koordynacja projektów finansowanych ze środków UE: 
 
Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(okres realizacji: 2019-09-01-2023-06-30) 
RPSW.09.03.01-26-0001/19 
 
„Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
(okres realizacji projektu: 09.2016 – 08.2019) 
RPSW.09.03.01-26-0006/16 
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Koordynator po stronie partnera- Fundacja PEStka  
 
„Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we 
Włoszczowie” (okres realizacji: 01.2013-10.2015 r.) 
UDAPOKL.07.02.02-026-002/12 
 
praca w zespole realizującym projekty finansowane ze środków 

UE: 

-„Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych 
realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności 
publicznej” 
POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18. 
1) ekspert terenowy ds. przygotowania partnerstw lokalnych do 
pilotażowego wdrożenia modeli przedsiębiorstw społecznych, tj. 
nowych rozwiązań w rozwoju systemu wsparcia dla przedsiębiorstw 
społecznych (2020-21) 
2) ekspert terenowy ds. wdrażania przez przedsiębiorstwa społeczne 
modeli wiązek usług społecznych (2021-22) 

-„Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” 

POWR.02.05.00-00-0210/18 

ekspert ds. testowania modelu współpracy (woj. świętokrzyskie) (2019-
2020) 

 
Członkini Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 
2015-2019 
 
2015-16 członkini pozarządowego ogólnopolskiego panelu ds. 
monitorowania funduszy europejskich (przedstawiciel woj. 
świętokrzyskiego)  utworzonego w ramach projektu „Monitoring 
funduszy europejskich na poziomie regionalnym”, realizowany przez 
Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych wspieraną przez 
Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. 
Monitoring funduszy unijnych prowadzony był we wszystkich 16 
województwach. Członkowie zespołu badali dostępność do funduszy, 
jakość informacji o funduszach, zasady i kryteria konkursów, 
aktywność i rolę komitetów monitorujących, stosowanie zasady 
partnerstwa i wiele innych kwestii, które wiążą się z racjonalnym i 
partnerskim planowaniem rozwoju regionów. 
 
2015r. - Promocja wyników monitoringu funduszy europejskich 
dostępnych w regionie świętokrzyskim z wykorzystaniem informacji 
zebranych podczas opracowywania raportów monitoringowych 
(przygotowanie scenariusza i współuczestniczenie w 3 audycjach w 
Radio Kielce wspólnie z innymi organizacjami z regionu) 
Autorka regionalnych (świętokrzyskich) raportów 
monitoringowych:  
1.Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 i Komitet Monitorujący,  
2.Dostępność sektora pozarządowego do środków europejskich 
3.Lokalne Punkty  Informacyjne o Funduszach Europejskich w woj. 
świętokrzyskim 
 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 5-letnie doświadczenie w 

reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie krajowym* 

 

1. Należy szczegółowo UDOWODNIĆ 

doświadczenie za okres ostatnich 5 lat 

Nie dotyczy 
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W OBSZARZE , w którym składany jest 

formularz, przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, jaka 

była wartość finansowa projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny udział 

% (procentowy w zaokrągleniu do 

dziesiątek) stanowi działalność 

organizacji w OBSZARZE, w którym 

składany jest formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów krajowych, 

w innym przypadku wpisać „nie 

dotyczy” 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 3-letnie doświadczenie w 

reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie regionalnym* 

 

1. Należy szczegółowo UDOWODNIĆ 

doświadczenie za okres ostatnich 3 lat 

W OBSZARZE , w którym składany jest 

formularz, przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

wartość finansowa projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny udział 

% (procentowy w zaokrągleniu do 

dziesiątek) stanowi działalność 

organizacji w OBSZARZE, w którym 

składany jest formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

Projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem:  
 
„I. Aktywizacja droga do zmiany” (01.05.2022-31.12.2022) 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do 
aktywizacji. Edycja 2022”  
Budżet: 133.334,00 zł. 
Dofinansowanie: 119.999,00 zł. 
Cel: Zwiększenie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym do usług reintegracyjnych z terenu Kielc, gminy Górno i 

gminy Nowiny. 

Działania: 
- sporządzenie Indywidualnego Planu Reintegracyjnego (zaplanowanie 
ścieżki wsparcia) oraz Indywidualnej Karty Usług (gdzie dokonywany 
jest monitoring wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego) 
- Klub Aktywności Rozmaitych (KAR)- przestrzeń, w której uczestnicy 
programu będą mogli realizować swoje pasje i zainteresowania. 
- warsztaty i spotkania integracyjne 
- Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (zajęcia na miejscu i w terenie 
(sport  i rekreacja), wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zabezpieczenie 
indywidualnych potrzeb zdrowotnych uczestników, zwiedzanie 
najbliższej okolicy, zajęcia z obszaru zdrowia) 
- Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia 
grupowe, wyjścia na zewnątrz: filharmonia, teatr, kino, muzea, 
konsultacje ze specjalistami, spotkania z twórcami) 
- poradnictwo indywidualne i grupowe (m.in. psycholog, prawnik, 
psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, specjalista ds. pracy z 
rodziną/pedagog, informatyk) 
- zajęcia edukacyjne- ogólnorozwojowe (m.in. warsztaty komputerowe, 
savoir-vivre, kompetencji społecznych, o bezpieczeństwie) 
- reintegracja zawodowa (m.in. spotkania z ekonomią społeczną, 
doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia 
zawodowe/kompetencyjne). 
 

„HOMO HOMINI” (01.01.2022 -30.11.2023) 
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finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG 
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
Kwota przyznanej dotacji:  75.000,00 Euro 
Cel projektu: wzrost podmiotowości i samostanowienia 20 osób z 
doświadczeniem kryzysu psychicznego, powyżej 18 r.ż., a także 
przeciwdziałanie stygmatyzacji tej grupy osób w województwie 
świętokrzyskim  
Działania: 

 -przygotowanie osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego do 
pełnienia roli self – adwokata, w tym szkolenie pn. „Asystent 
zdrowienia”. 

 -budowanie sieci wsparcia społecznego, w tym: 

 wyjazd edukacyjny – przygotowanie członków rodzin (przyjaciół i 
współpracowników) do wspierania osób w kryzysie zdrowia 
psychicznego. 

 budowanie i praca zespołów kryzysowych (szybkiego reagowania), 

 budowanie i działanie lokalnej koalicji na rzecz zdrowia psychicznego. 

 konferencje – inaugurująca i podsumowująca. 
 
„Więc chodź pomaluj NASZ świat…” (1.12.2021- 31.03.2023) 
finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG 
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
Wysokość przyznanego grantu: 101.304,79 EUR 
Cel projektu: 
- wzrost poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, 
reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie 
- doskonalenie i podniesienie kompetencji osób pracujących nad 
ograniczeniami zjawiska przemocy w rodzinie 
Odbiorcy bezpośredni działań: 
- członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz osoby z organizacji 
pozarządowych 
-102 gminy oraz 50 organizacji pozarządowych 
- 5 rodzin z Kielc i okolic dotkniętych problemem przemocy 
Działania: 
Konferencja otwierająca projekt 
Spotkania informacyjne w powiatach 
Szkolenie: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - stopień 
podstawowy (120 godz.)- 2 edycje 
Szkolenie: Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie - stopień 
zaawansowany (160 godz.)  
Pakiety edukacyjne: 
- dla 102 gmin personalizowane pakiety edukacyjne (ulotki, 
informatory, broszury oraz plakat niebieskiej karty)  
- dla NGO: 50 pakietów (książki, broszury, filmy edukacyjne, poradniki 
dla osób stosujących przemoc i doznających przemocy, informatory o 
procedurze Niebieskiej karty, ulotki pomagające w identyfikacji 
problemu)  
Program aktywizująco- wspierający   
Program obejmuje bloki:  
- aktywizacja społeczna: diagnoza potrzeb/ problemów, warsztaty, 
szkolenia, sesje indywidualne oraz grupy wsparcia/terapeutyczne, 
treningi, imprezy integracyjne, korzystanie z usług 
sportowych/kulturalnych,  
- wsparcie w kierunku rozwoju zawodowego: pomoc w znalezieniu 
pracy, stworzenie portfolio zawodowego, doradztwo zawodowe, 
szkolenia zawodowe/kompetencyjne. 
Ewaluacja projektu 
Wsparcie instytucjonalne fundacji 
Konferencja zamykająca projekt 
 
„Ogród Nadziei” (01.09.2020 - 30.04.2023r.) 
RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Lider projektu: Stowarzyszenie PROREW 
Partnerzy projektu: 
- Fundacja „PEStka” 
- Stowarzyszenie „FORMACJA” 
Kwota dofinansowania ogółem: 3 540 188,71 PLN 
Kwota dofinansowania na zadania realizowane przez Fundację 
„PEStka”: 226 410,00 PLN 
Cel projektu: 
Rozwój wysokiej jakości usług zdrowia psychicznego, opartych na 
modelu leczenia środowiskowego skierowanych do osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia  
Działania realizowane przez Fundację „PEStka”: 
- Szkolenie „Terapeuta środowiskowy”  
- Świętokrzyskie Forum Psychiatrii Środowiskowej – 3 edycje, integracja 
zasobów służących zdrowiu psychicznemu i oparciu społecznemu oraz 
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. 
-Wizyty studyjne – do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego 
w Warszawie i Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w 
Wieliczce  
- opracowanie i druk biuletynu „Psychiatria Środowiskowa” 
 
Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(2019-09-01-2023-06-30)  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO woj. 
świętokrzyskiego 2014-2020 
budżet PEStki 2 742 877,64 . 
Lider projektu: 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój 
Partnerzy: 
Fundacja PEStka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
"Krzemienny Krąg", Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL 
Cel: 

 kompleksowe wsparcie i rozwój sektora ES na terenie subregionu 
północnego województwa świętokrzyskiego 
Działania: 
-prowadzenie usług doradczych, animacyjnych i inkubacyjnych na 
terenie subregionu północnego woj. świętokrzyskiego 
-wsparcie uczestników projektu przez specjalistę ds. reintegracji  
-szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kard podmiotów ekonomii 
społecznej 
-prowadzenie inkubatora ekonomii społecznej (Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Kielcach) 
-zapewnienie usług księgowych dla podmiotów ekonomii społecznej 
zainteresowanych ekonomizacją  lub rozwijaniem działalności 
(częściowe dofinansowanie usług księgowych) 
-promocja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej 

  
KISy w Kielcach, Bęczkowie i Mostkach - nowe otwarcie 
(01.06.2020-31.12.2020) 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do 
aktywizacji. Edycja 2020”  
budżet  222 740,00 zł. , dofinansowanie 199.990,00 
Cel: 
Zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów 
zatrudnienia socjalnego 
Działania: 
- wspieranie PZS w dostosowywaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb 
pracodawców  
- tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście 
uczestników KIS i CIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii 
społecznej (w szczególności w spółdzielniach socjalnych i 
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przedsiębiorstwach społecznych), oraz umożliwienie im 
kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia 

 
Rozszerzenie działania Klubu Integracji Społecznej w Kielcach, 
Gminie Górno i Gminie Suchedniów (woj. świętokrzyskie) 
prowadzących zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług 
Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci 
Reintegracji (01.06.2020 - 31.12.2020) 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do 
aktywizacji. Edycja 2020”  
budżet  222 730,00 zł, dofinansowanie 199 630, 00zł 
Cel projektu: 
Celem projektu było zwiększenie dostępności usług reintegracyjnych 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Zadania , które były realizowane: 
1. rozszerzanie oferty reintegracyjnej podmiotów zatrudnienia 
socjalnego 
2.objęcie wsparciem reintegracyjnym w podmiotach zatrudnienia 
socjalnego nowych grup osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 
3. tworzenie i wspieranie KIS o poszerzonym profilu usług 
4. warsztaty integracyjne -zajęcia grupowe 
5.Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (sport  i rekreacja, wyjazdy 
turystyczno-krajoznawcze, zajęcia z obszaru zdrowia) 
6.Akademia Kultury ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz 
:filharmonia, teatr, kino, muzea ) 
7.spotkania integracyjne 
8.poradnictwo indywidualne i grupowe 
9.reintegracja zawodowa (zajęcia grupowe i indywidualne) 
10. doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i kompetencyjne 
 
Utworzenie trzech Klubów Integracji Społecznej w 
woj.świętokrzyskim (01.05.2019- 31.12.2019) 
dofinansowanie w ramach projektu pozakonkursowego „Krajowa Sieć 
Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w 
działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” 
realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, 
współfinansowanym w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020). 
CEL: 

 prowadzenie zajęć reintegracyjnych zgodnie ze "Wzorcem nowego 
profilu usług reintegracyjnych", 

 wzmocnienie wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych 
uczestników KIS, za pomocą wielosektorowej współpracy z instytucjami 
(organizacjami pozarządowymi) działającymi w obszarze edukacji, 
kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji. 
DZIAŁANIA: 

 warsztaty integracyjne, zajęcia grupowe 

 spotkania integracyjne uczestników KIS z osobami najbliższymi i 
otoczeniem, w którym żyją 

 poradnictwo indywidualne i grupowe ze specjalistami: psychologiem, 
prawnikiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą, psychoterapeutą, 
terapeutą uzależnień, pedagogiem, informatykiem 

 akademia kultury (znaczenie kultury w życiu codziennym) 

 akademia zdrowia, sportu i rekreacji 

 reintegracja zawodowa 
 

Orientacyjny udział % (procentowy w zaokrągleniu do dziesiątek) 

stanowi działalność organizacji w OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  
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- finansowym 50% 

- merytorycznym: 90% 

- osobowym 60% 

 

REPREZENTATYWNOŚĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU 

Realizowane sfery działalności pożytku 

publicznego 

 

Proszę wymienić realizowane przez 
organizację w okresie ostatnich 3 lat 
oraz w czasie rzeczywistym oraz 
podając je w kolejności od 
najważniejszych (należy posłużyć się 
obszarami z art. 4 z ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) podając 
nie więcej niż 10 stref pożytku.  

 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

1. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje 
pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1–32a; 
2. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 
sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812). 
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
6. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 
8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
9. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

 

Proszę wykazać, że organizacja jest 

podmiotem reprezentatywnym dla 

podmiotów działających w obszarze, w 

którym kandyduje organizacja 

 

Proszę: 

1. zaprezentować zapisy w 
statucie; 

2. opisać najważniejszą 
działalność (kluczowe dla 
odbiorcy w tym obszarze); 

3. w czyim imieniu wypowiada się 
organizacja kandydująca i 
dlaczego (kogo reprezentować 
będziemy w KM)? 

4. udział w ciałach dialogu 
społecznego (w jakich ciałach, 
na czym polega udział) 

 
 

 *pole obowiązkowe do wypełnienia 

Cele statutowe (wyciąg): 

- integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób 
defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
propagowanie działań na rzecz przeciwdziałania patologiom 
społecznym, 
-propagowanie, inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz rozwoju 
społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
-działalność na rzecz organizacji pozarządowych i wzmocnienia 
podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej (ES) oraz 
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, 
-promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
-wyrównywanie szans grup marginalizowanych społecznie i z 
mniejszymi szansami w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój 
społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich, 
-działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka, 
-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
-pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
-działalność charytatywna, 
 

Jedną z grup docelowych działań Fundacji są osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym, rodziny/osoby mające trudności z 
osiągnięciem  równowagi życiowej.  
Aby wesprzeć naszych podopiecznych/klientów realizujemy dla nich 
m.in. wsparcie poradnicze z różnych obszarów: m.in. prawne,  
psychologiczne, zawodowe, mediacyjne, rodzinne, terapeutyczne. 
Realizujemy również wsparcie wdrażając innowacje społeczne np. 
modelowy program wsparcia rodzin z "Niebieską Kartą" oraz Agencja 
Pracy Incydentalnej (realizowanie aktywności zawodowej w 
minimalnym zakresie osób o podwyższonym ryzyku socjalno-
społecznym na bazie nierejestrowanej działalności gospodarczej). 
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Od 2019 roku prowadzimy trzy Kluby Integracji Społecznej, gdzie 
dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizujemy 
innowacyjne programy 
aktywizujące (wg. Nowego Modelu Reintegracji). Do tej pory 
zrealizowaliśmy ponad 500 godzin doradczych dla blisko 70 klientów 
programu (poradnictwo głównie prawne, psychologiczne, 
terapeutyczne, rodzinne, zawodowe). Wsparciem dotychczas 
objęliśmy ponad 100 osób. 
 
Od 2015 roku jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
udzieliliśmy wsparcia poradniczego (głównie prawnego, 
rachunkowego, psychologicznego, terapeutycznego) dla ponad 500 
osób zainteresowanych zakładaniem i prowadzeniem podmiotów 
ekonomii społecznej oraz poradnictwa dla ponad 15O PES. 
Animujemy środowiska lokalne na terenie północnych powiatów woj. 
świętokrzyskiego . Posiadamy akredytację Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES od 
6 lat. 
 
Wdrażamy innowacyjny model pracy z rodzinami, w których występuje 
problem przemocy (finansowany przez Islandię, Liechtenstein i 
Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny).  
 
Obecnie budujemy sieć oparcia społecznego osób w kryzysie 
psychicznym: lokalnej koalicji na rzecz zdrowia psychicznego. 
Prowadzimy edukację w obszarze: 
- zdrowia psychicznego i psychiatrii środowiskowej (Terapeuta 
środowiskowy- 365 godz. + 5 miesięczny staż, biuletyn "Psychiatria 
środowiskowa, cykliczne Forum 
Zdrowia Psychicznego, wyjazdy studyjne oraz szkolenie „Asystent 
zdrowienia" (200 godz.) z modułem 
- rzecznictwa grup : warsztaty kompetencyjne self – adwokatura 
Asystenci Zdrowienia 
- przemocy w rodzinie ( Studium Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie-stopień podstawowy" (120 godz.), Studium Pomocy Ofiarom 
Przemocy w Rodzinie stopień 
zaawansowany (160 godz). 
Wyszkoliliśmy jako jedyni w województwie specjalistów (kursy 
certyfikujące) w obszarze przemocy w rodzinie, terapeuty 
środowiskowego. Przygotowujemy również 
osoby w kryzysie psychicznym do pełnienia roli self adwokata 
(połączone z bycie asystentem zdrowienia). 
 
Jesteśmy członkiem założycielem federacji stowarzyszeń: Kieleckiego 
Forum Organizacji Pozarządowych oraz Świętokrzyskiego Konwentu 
Podmiotów Reintegracyjnych. 
 
Od 2019 roku prowadzimy Centrum Organizacji Pozarządowych w 
Kielcach we współpracy z Kieleckim Forum Organizacji 
Pozarządowych- miejsce wsparcia infrastrukturalnego NGO 
 

Fundacja PEStka jest w konsorcjum Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego na rzecz wsparcia 

organizacji pozarządowych, w tym działających w obszarze włączenia 

społecznego. 

Fundacja PEStka jest członkiem założycielem Kieleckiego Forum 

Organizacji Pozarządowych, reprezentujących interesy organizacji 

pozarządowych , w tym w obszarze włączenia społecznego. 

 

Fundacja jest członkiem Świętokrzyskiego Konwentu Podmiotów 

Reintegracyjnych, który zrzesza Kluby Integracji Społecznej, Centra 
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Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty 

Terapii Zajęciowej z terenu woj. świętokrzyskiego. Podmioty te zajmują 

się wsparciem osób o wysokim ryzyku socjalno-społecznym, w tym 

osobami z niepełnosprawnościami i zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym. 

 

Fundacja w KM reprezentować będzie wszystkie organizacje 

pozarządowe działające w obszarze wykluczenia społecznego i/lub 

pracujące z osobami wykluczonymi. 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Proszę wymienić WSZYSTKIE 

podmioty prawne, w których 

organizacja jest zrzeszona na prawach 

członka (federacje, konfederacje, 

związki, stowarzyszenia osób 

prawnych) 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie jest 

członkiem żadnego podmiotu wpisać 

„nie dotyczy 

Fundacja PEStka jest członkiem: 

- Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych w Kielcach – 
zrzeszenia stowarzyszeń  

- Świętokrzyskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych – 
ciała konsultacyjno-doradcze go zrzeszającego podmioty 
reintegracyjne z woj. świętokrzyskiego (KISy, CISy, ZAZy, 
WTZy)  

Proszę dokładnie opisać: 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

aktualnie współpracuje, i/albo 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca ma 

doświadczenie we współpracy w 

przeszłości 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

- partner w konsorcjum Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, w ramach którego wspieramy NGO i 
animujemy społeczność lokalną.  

- członek Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych federacji 
NGO  

-  zarządzamy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach, które 
posiada kilkunastu stałych rezydentów (NGO) 

- organizator Forum Zdrowia Psychicznego w Kielcach, w którym 
uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, 
podmioty ekonomii społecznej i podmioty lecznicze z terenu całego 
województwa świętokrzyskiego. 

- członek Porozumienia na rzecz Rozwoju Społecznego w Gminie 
Górno, w skład którego wchodzą najważniejsze instytucje w gminie 
Górno oraz powiecie kieleckim, działające na rzecz włączenia 
społecznego, usług społecznych i ekonomii społecznej.  

- członek Koalicji na rzecz zdrowia psychicznego w powiecie 
kieleckim, która zrzesza instytucje wspierające osoby 
doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego. 

- Porozumienie o współpracy z Komenda Miejską Policji w Kielcach 
- Porozumienie o współpracy z Okręgowym Ośrodkiem Pomocy 

Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który ma 12 fili na terenie 
całego woj. świętokrzyskiego 

 

UDZIAŁ W PROGRAMOWANIU, KONSULTACJACH I PRACACH KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH 

Proszę opisać udział w programowaniu 

programów na lata 2021-2027, do 

którego komitetu monitorującego 

kandydują (udział w programowaniu, 

pracach grupy roboczej, wysłuchanych 

Etap programowania (praca grupy roboczej): 
 
Członek Grupy Roboczej ds. EFS+, wspierającej prace nad 
przygotowaniem programu regionalnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego - aktywny członek Grupy Roboczej, biorący udział w 
pracach grupy, zgłaszający uwagi i propozycje rozwiązania sytuacji 
problemowych. 
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publicznych, udział w konsultacjach 

społecznych,) 

Należy dokładnie opisać udział 

organizacji lub jej formalnych 

reprezentantów (odpowiadając na 

każde pytanie): 

 

Czy był to udział aktywny czy bierny? 

Jeśli brano udział w spotkaniach 

proszę podać miejsce i datę spotkania 

(dotyczy etapu 1 i 2)? 

Na czym polegał udział w 

poszczególnych etapach? 

Czy był to udział formalny? 

Czy zostały zgłoszone uwagi do 

programu? 

 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie brała 

udziału w programowaniu, wpisać „nie 

dotyczy” 

 

Obecność na spotkaniach w dniach: 11.10.2022 (formuła on-line), 27 
września 2021 roku, 28 lipca 2021 r. (wideokonferencja), 17 czerwca 
2021r.(spotkanie informacyjne). 

Etap konsultacji: 
 
Informowanie i promowanie programu regionalnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego. Zachęcanie do podzielenia się swoją opinią i 
zgłaszania uwag podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 
spotkań wewnątrzbranżowych: 
 

- Organizacja spotkania dla pracowników i współpracowników  
Fundacji „PEStka”, podczas którego przedstawiono najważniejsze 
założenia programu, w dniu 19 września (uwag nie zgłoszono). 

- Organizacja spotkania dla podmiotów ekonomii społecznej i JST, 
dotyczącego programu Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego, w dniu 21 września w Starachowicach (uwag nie 
zgłoszono). 

- Uwagi do wytycznych Europejskiego Funduszu Społecznego+  
wystąpienie wspólne kilkudziesięciu organizacji pozarządowych (w 
tym: Ogólnopolski Związek rewizyjny Spółdzielni Socjalnych). 

Czy reprezentantka/reprezentant 

organizacji brała/brał udział w pracach 

Komitetu Monitorującego perspektywy 

2009-2013 oraz 2014-2020 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Jeśli TAK: 

Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej 

perspektywie: 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 
Członek (reprezentacja strony społecznej) obszar : włączenie 

społeczne, równość szans i niedyskryminacji. 

Inicjator powstania i członek grupy roboczej ds. EFS 

Inicjator powstania i członek grupy roboczej ds. ZIT – 

przewodniczenie grupie 

 

 
 

 
 



13 
 

4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach 
związanych z udziałem w pracach KM. 
 

 
Fundacja „Pestka” kandyduje do Komitetu Monitorującego, z myślą o zapewnieniu stabilnego rozwoju 
województwa świętokrzyskiego, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej działających w obszarze 
wykluczenia społecznego, co przyczyni się do wzrostu jakości życia wszystkich mieszkańców regionu. 
 
Najważniejsze zagadnienia, związane z udziałem w pracach KM: 

- Analiza potrzeb i problemów, związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na 
lata 2021 – 2027 w zakresie obszaru włączenia społecznego 

- Monitorowanie programu. 
- Zapewnienie bezstronności programu. 
- Zapewnienie obiektywnych kryteriów (w tym premiujących) korzystnych dla podmiotów województwa 

świętokrzyskiego, 

- Prac w grupach roboczych 
- Dostępność wszystkich inwestycji infrastrukturalnych i działań dla osób ze szczególnymi 
- potrzebami 
- Dostępność środowiska dla osób z niepełnosprawnościami 

 

 
5. Proszę podać jakie działania podejmie organizacja aby realizować zasadę partnerstwa 

względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego? Proszę opisać sposoby 
kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas pełnienia kadencji w KM. 
 

 
Fundacja „PEStka” ma stały kontakt z organizacjami pozarządowymi: 

 Jako partner w konsorcjum Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach 
którego wspiera NGO i animuje społeczność lokalną.  

 Jako członek Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych i zarządzający Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Kielcach. 

 Jako organizator Forum Zdrowia Psychicznego w Kielcach, w którym uczestniczą jednostki samorządu 
terytorialnego, uczelnie wyższe, podmioty ekonomii społecznej i podmioty lecznicze z terenu całego 
województwa świętokrzyskiego. 

 Jako członek Porozumienia na rzecz Rozwoju Społecznego w Gminie Górno, w skład którego wchodzą 
najważniejsze instytucje w gminie Górno oraz powiecie kieleckim, działające na rzecz włączenia 
społecznego, usług społecznych i ekonomii społecznej.  

 Jako członek Koalicji na rzecz zdrowia psychicznego w powiecie kieleckim, która zrzesza instytucje 
wspierające osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego. 

 
Fundacja „PEStka” wspiera i animuje organizacje pozarządowe, ceni i wspiera współpracę międzysektorową, działa 
na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju usług społecznych. Kontakt z organizacjami pozarządowymi jest dla nas 
codziennością, stanowi naszą misją i siłę, z której korzyści odnoszą NGO i JST. Co istotne, Fundacja „PEStka” jest 
organizacją niezależną od władz lokalnych, która podejmuje samodzielne decyzje i dokonuje samodzielnych 
wyborów.  Wybór Fundacji „PEStka” na członka KM zapewni obiektywność podejmowanych decyzji.” PEStka” jest 
też jedną z nielicznych organizacji, która konsultuje przesyłane dokumenty. 

 
Zasada partnerstwa względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego będzie realizowana 
poprzez:  

 Kontynuację wyżej wymienionych działań, 

 Spotkania informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej. 

 Udział w grupach roboczych 
 
Z organizacjami będziemy kontaktować się osobiście na spotkaniach, online, telefonicznie oraz mejlowo. 
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6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego 
w komitecie monitorującym 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja „PESTKA” KRS 0000419150 (nazwa organizacji; KRS) 
spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady 
Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. W sprawie ordynacji wyborczej, 
określającej zasady wyboru. 
 

2) Oświadczenie kandydata dotyczące reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego w komitecie monitorującym 

Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele organizacji „PESTKA” 
KRS 0000419150  (nazwa organizacji; KRS) będą spełniać wymagania, o których mowa w § 5 ust. 2 
Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 
r. w sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. O każdej zmianie statusu 
przedstawiciela organizacji pozarządowej określonej § 5 ust. 2 zostanie poinformowany 
Przewodniczący właściwego KM oraz RDPP lub właściwa WRDPP. 
 

3) Oświadczenie odpowiedzialności karnej 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 
233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, że jestem 
świadoma/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
7. Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia 

organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. 
zm.), zgłaszającego kandydata. 
 
 

Imię i nazwisko Funkcja 

Anna Mikołajczyk Prezes Zarządu 

  

 
8. Formularz zgodnie z § 13 ust. 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku 

Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady 

wyboru. MUSI BYĆ podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą: 

 podpisu kwalifikowanego lub  

 profilu zaufanego lub  

 podpisu osobistego,  

które przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą  elektroniczną do właściwej komisji 

wyborczej na podany w ogłoszeniu o naborze adresie poczty elektronicznej. 
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Załącznik - Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Świętokrzyskie - Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

tel: 41/342-15-18  fax: 41/344-52-65, mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel.: 41/342-15-18, mail: iod@sejmik.kielce.pl  

3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie naboru organizacji pozarządowych do Komitetu 

Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek 

prawny ciążący na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizacja zadań publicznych 

przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

W stosunku do osób wskazanych przez organizację pozarządową do kontaktu podstawą 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu 

realizacji niniejszego przebiegu postępowania. 

6. Dane organizacji pozarządowej kandydującej do Komitetu Monitorującego zostały przez nią podane 

w ramach prowadzonego postępowania i obejmują: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu oraz 

imię i nazwisko osoby do kontaktu. 

7. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub 

wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej oraz podmiotom realizującym archiwizację. 

8. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
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