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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie nr 8.4

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - „SOLANKA”
Sołonka 23, 36-043 Sołonka
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DANE PODSTAWOWE

1 Imię (imiona) 2 Nazwisko

3 PESEL
4

6

Płeć

Opieka na 
dziećmi do lat 7 
lub opieka nad 
osobą zależną

□ K               □ M

□ tak            □ nie
5

Wiek(w chwili 
przystępowania do
projektu)

7

Wykształcenie 
(według 
Międzynarodowej 
Standardowej 
Klasyfikacji 
Kształcenia)

□ niższe niż podstawowe 
(ISCED 0)

□ ponadgimnazjalne  (ISCED  3)
(ukończone       na poziomie szkoły średniej,
średnie      lub zasadnicze zawodowe)

□ podstawowe (ISCED 1)

□ policealne (ISCED 4) (ukończone na      
poziomie wyższym niż na poziomie szkoły      
średniej, które jednocześnie nie jest      
wykształceniem wyższym)

□ gimnazjalne (ISCED 2) □ wyższe (ISCED 5 i 8)

ADRES ZAMIESZKANIA/DANE KONTAKTOWE 
(miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem 

stałego pobytu)

8 Kraj 9 Województwo

1
0 Powiat 11 Gmina

1
2 Kod pocztowy - 13 Miejscowość

1
4

Ulica, nr budynku/ 
lokalu

15
Telefon 
kontaktowy

1
6 Adres e-mail 17 Obszar □ Wiejski □ Miejski

INFORMACJE O KORZYSTANIU Z POMOCY SPOŁECZNEJ (Ustawa z 12.03.2004 o 
pomocy społecznej)
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18 Osoba korzystająca z pomocy społecznej, 
zagrożona wykluczeniem społecznym z tytułu: 

□ ubóstwa;

□ sieroctwa;

□ bezdomności; 

□ bezrobocia; 
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□ niepełnosprawności; 

□ długotrwałej lub ciężkiej 

choroby; 

□ przemocy w rodzinie; 

□  potrzeby  ochrony  ofiar

handlu ludźmi; 

    □ potrzeby ochrony      

macierzyństwa lub 
wielodzietności; 

□ bezradności w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych

Gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach

wielodzietnych;

□ trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy 
uzyskali w 
Rzeczpospolitej
Polskiej status uchodźcy,
ochronę  uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt
czasowy  udzielone  w
związku z okolicznością,
o której mowa w art. 159
ust.  1  pkt  1  lit.  c  lub  d
ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach; 

□ trudnościami w 
przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu 
karnego; 

□ a l k o h o l i z m u l u b 

narkomanii; 

□ zdarzenia losowego i 

sytuacji kryzysowej; 

□ klęski żywiołowej lub 

ekologicznej 

□ korzystania z PO PŻ 
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Oświadczam, że należę do określonej poniżej kategorii osób: 

□ Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o

pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (wymagane 

dokumenty: zaświadczenie GOPS, MOPS potwierdzające korzystanie z pomocy/ oświadczenie), 

□ Osoby bezdomne lub osoby  dotknięte  wykluczeniem z dostępu  do mieszkań,  w  rozumieniu

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata

2014-2020 (wymagane dokumenty: zaświadczenie 

z ośrodka pomocy społecznej lub schroniska potwierdzające, że bezdomny realizuje program wychodzenia
z bezdomności lub kopia wyroku sądowego/ oświadczenie), 

□ Osoby zwalniane z zakładów  karnych mające problemy w integracji ze środowiskiem  (wymagane

dokumenty: zaświadczenie z zakładu karnego o zakończeniu odbywania kary/ wyrok sądu, oświadczenie), 

□ Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej art.

93 ust.  1 Ustawy z dnia 12.03.2014 o pomocy społecznej,  Ustawy o pomocy społecznej  (wymagane

dokumenty: zaświadczenie z PCPR potwierdzające, że uchodźca realizuje indywidualny plan integracji,

oświadczenie), 

□ Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie

pracuje (wymagane dokumenty: odpowiednie orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka oraz

zaświadczenie  z właściwego dla miejsca zamieszkania  ośrodka pomocy społecznej potwierdzające, że

jeden z rodziców korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego, oświadczenie), 

□ Osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w

pełnieniu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych (wymagane  dokumenty:  zaświadczenie z  Placówki

opiekuńczo – wychowawczej /domu dziecka PCPR potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej/ 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania Uczestnika/

Uczestniczki Projektu o korzystaniu z pomocy asystenta rodziny, oświadczanie), 

□ Osoby z niepełnosprawnościami -  tj. osoby niepełnosprawne  w rozumieniu Ustawy z dnia 

27.08.1997 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z

zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

(wymagane  dokumenty:  kserokopia  odpowiedniego  orzeczenia  potwierdzającego  niepełnosprawność

Uczestnika/Uczestniczki  Projektu,  oświadczenie,  kserokopia  orzeczenia  z  symbolem  P  lub  PS  lub

zaświadczenie od lekarza psychiatry o zdiagnozowanym zaburzeniu, oświadczenie o chorobie), 

□ Osoby dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn.

zm)  (Wymagane  dokumenty:  Zaświadczenie  z  PUP  potwierdzające  ustalenie  III  profilu  pomocy,

oświadczenie) 

□ Osoby długotrwale bezrobotne / ubogie pracujące  (osoba bezrobotna lub wykonująca pracę, za

którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie

przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o

próg interwencji socjalnej) 

(Wymagane dokumenty: Zaświadczenie z PUP/ oświadczenie potwierdzające długotrwałe bezrobocie) 

□ Osoby niesamodzielne osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga

opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykony

wania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (wymagane dokumenty: kserokopia
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odpowiedniego  orzeczenia  z  określonym  stopniem  niesamodzielności  lub  orzeczenie  potwierdzające

niepełnosprawność Uczestnika/ki lub zaświadczenie od lekarza lub inny dokument potwierdzający stan

zdrowia), 

□ Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (wymagane dokumenty: 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
potwierdzające, że rodzina korzysta z programu PO PŻ, oświadczenie o korzystaniu z programu) 

□  Osoby  uzależnione  od  alkoholu, narkotyków  lub  innych  środków  odurzających (wymagane

dokumenty: opinia biegłego psychiatry i psychologa wydana w przedmiocie uzależnienia) 

□ Osoby chore długotrwale lub po przebytej długotrwałej chorobie swojej lub członka rodziny -

osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z  niemożnością  samodzielnego  wykonywania  co  najmniej  jednej  z  podstawowych  czynności  dnia
codziennego  (wymagane dokumenty: kserokopia odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenie
potwierdzające długotrwałą chorobę Uczestnika/ki lub członka rodziny lub zaświadczenie od lekarza lub
inny dokument potwierdzający stan zdrowia),
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19
Oświadczam iż zamieszkuję na terenie Gminy

Lubenia. □ tak         □ nie

20 DODATKOWE POTRZEBY/ INFORMACJE W
ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE

21 OCZEKIWANE WSPARCIE W RAMACH 
PROJEKTU

□ korzystanie z placówki
wsparcia  dziennego
przez......................
......... 

□  rozwój  kompetencji
poprzez  udział  w
zajęciach
edukacyjnych 

□  rozwój  poprzez  udział
w  zajęciach

tematycznych  □ inne: 

22
Uwagi/ oczekiwania prośby do Beneficjenta 
projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka
- „SOLANKA”
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Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu

karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie 

fałszywych zeznań oświadczam, że: 

1. Dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
2. Z własnej  inicjatywy deklaruję swój udział w Projekcie „Sołonka wspiera rodzinę”,  realizowany w

ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020, Działanie: 8.4, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

3. Spełniam kryteria kwalifikowalności pozwalające na udział w ww. Projekcie. 
4. Zapoznałem/-am się ze Regulaminem Placówki Wsparcia Dziennego i przyjmuję jego

warunki bez zastrzeżeń. 
5. Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a, że ww. Projekt jest współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-
2020: Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie nr 8.4. 

6. Zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i
ewaluacji Projektu w trakcie i po zakończeniu udziału w Projekcie. 

7. Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją Projektu. 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016
wyłącznie  w  celu  realizacji  Projektu,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  zbiorów
Centralnego  Systemu  Teleinformatycznego  wspierającego  realizację  programów
operacyjnych oraz RPO WP na lata 2014 -2020. 

9. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, używanie i rozpowszechnianie swojego
wizerunku/głosu/wypowiedzi  na  potrzeby  Projektu,  co  jest  jednoznaczne  z  tym,  iż
fotografie,  filmy  lub  nagrania  wykonane  podczas  zajęć  lub/i  spotkań  mogą  zostać
umieszczone  na  stronie  internetowej  Projektu  oraz  wykorzystane  w  materiałach
promocyjnych. 

10. Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  przekazywanie  swoich  danych
osobowych  zawartych  w  Formularzu  Zgłoszeniowym  do  celów  związanych  z
przeprowadzeniem rekrutacji,  szkolenia, monitoringu i ewaluacji  Projektu, a także  w
zakresie  niezbędnym  do  wywiązania  się  Beneficjenta  Projektu  z  obowiązków
sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

11. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność prawną za umyślne podanie nieprawdziwych
informacji w dokumentach składanych na potrzeby Projektu. 

…………………………………………            …………………………………………………………………………………… 
     miejscowość i data                             czytelny podpis osoby przystępującej  do udziału w 
                                                                                                  Projekcie  
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23 WYPEŁNIA ORGANIZATOR PROJEKTU

Data rozpoczęcia udziału 
w Projekcie ------- - ------- - --------  

(Data podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie)

Data zakończenia 
udziału w Projekcie

-------  ------- - --------  
(Ostatni dzień lub data przerwania udziału Uczestnika/Uczestniczki 
w Projekcie) 


