Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Projekt „Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski”
nr wniosku o dofnansowanie RPMP.09.01.02-12-0247/17

DANE UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI PROJEKTU
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć

Kobieta

Mężczyzna

PESEL

Wiek

Miejscowość urodzenia
Województwo urodzenia
Wykształcenie (brak, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, pomaturalne,
wyższe):

Dane teleadresowe
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina
Powiat
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Województwo
Obszar miejski (gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. mieszkańców)
Obszar wiejski (gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tys.
mieszkańców)
Numer telefonu stacjonarnego (z numerem kierunkowym)
Numer telefonu komórkowego
Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Oświadczam iż jestem:
Osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 o pomocy społecznej (należy złożyć zaświadczenie z odpowiedniego
organu udzielającego pomoc społeczną)
Osobą bierną zawodowo
w tym nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu
Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osobą z niepełnosprawnościami (należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności)
Orzeczony stopień niepełnosprawności
Osobą niesamodzielną
Osobą korzystającą z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa; należy
złożyć zaświadczenie z odpowiedniego organu przyznającego pomoc żywnościową)
Osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą
(należy złożyć zaświadczenie z odpowiedniego organu)
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Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej):

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż projekt pod nazwą ,,Włączenie
społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie
Małopolski” jest współfnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny), w ramach Osi Priorytetowej 9
Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.2 Aktywna
integracja - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, nr wniosku o dofnansowanie projektu RPMP.09.01.0212-0247/17.

Zobowiązuję się do udzielania informacji niezbędnych dla celów monitoringu i ewaluacji
w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z
„Regulaminem uczestnictwa w projekcie” (dostępnym w biurze projektu oraz na stronie
www.pzn.malopolska.pl/wlaczenie-spoleczne), spełniam warunki i akceptuję wszystkie
zapisy tego regulaminu. Świadoma(y) odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w
przypadku podania nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane przeze mnie
powyżej dane są aktualne, prawdziwe oraz odpowiadają stanowi faktycznemu.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Podpis uczestnika projektu
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