
 

WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU 

Pieczątka Realizatora projektu 

Nr Kandydata  

Data wpływu  

Godzina wpływu  

Podpis przyjmującego  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY - OSOBA NIEPEŁNOLETNIA 

Projekt „Sołonka wspiera rodzinę” 

Nr projektu RPPK.08.04.00-18-0002/18 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja 
społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

 

DANE OSOBOWE UCZNIA 

Imię (imiona) i nazwisko  

PESEL1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Płeć 
 dziewczynka 

 chłopiec 

Aktualna szkoła: 

 SZKOŁA PODSTAWOWA 

 GIMNAZJUM  

 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

Klasa  _ _ _ 

ADRES ZAMIESZKANIA (miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce 
przebywania z zamiarem stałego pobytu) 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Obszar  miejski            wiejski 

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  

DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA 

telefon  komórkowy i/lub stacjonarny  

 e-mail  

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2 

 posiada 

 nie posiada  

SYTUACJA RODZINY  

Oświadczam, że posiadam status osoby lub członka rodziny zagrożonej ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym: (proszę o zaznaczenie, sytuacji, która dotyczy rodziny dziecka)  
A. 

 ubóstwo,  

 sieroctwo,   

 bezdomność,  

                                                 
1
 W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – proszę podać datę urodzenia, nazwę, serię i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość; 
2
 Osoby niepełnosprawne zobowiązane są okazać do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem w świetle przepisów z ust. z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społ. oraz o zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych lub orzeczeń albo innych dokumentów, o którym mowa w ustawie z 19.08.1994r. o ochr. zdrowia 
psychicznego     



 

 bezrobocie,  

 niepełnosprawność,  

 długotrwała lub ciężka choroba, 

 przemoc w rodzinie, 

 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,  

 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze;  

 trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  

 trudność  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

 alkoholizm lub narkomania, 

 zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa,  

 klęska żywiołowa lub ekologiczna.  
 
B. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym, tj.  

 bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej; 

 uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego; 

 uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 

 chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

 bezrobotni,  w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 
pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy; 

 zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,  
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

 uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej, 

C.  

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa  
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

D.  

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

E. 

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198, z późn.zm.); 

F. 

 osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 



 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

G. 

 członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o 
ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
osobą z niepełnosprawnością; 

H. 

 osoby niesamodzielne; 

I. 

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów  
operacyjnych na lata 2014-2020; 

J. 

 osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

K. 

 osoby korzystające z PO PŻ 

 

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

 

 

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

Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności(jeśli 
dotyczy) 

 

  



 

OŚWIADCZENIA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA - OSOBA NIEPEŁNOLETNIA 
(Kryteria punktowane) 

Projekt pn. „Sołonka wspiera rodzinę” 
RPPK.08.04.00-18-0002/18  

 
Oświadczam, że dochody na 1 osobę w rodzinie wynoszą: 

 mniej niż 800 zł/osobę; 

 więcej niż 800 zł/osobę 

Oświadczam, że min. 1 z rodziców dziecka: 

 posiada wykształcenie co najwyżej gimnazjalne  

 nie dotyczy 

Oświadczam, że dziecko: 

 zamieszkuje na terenie wsi Sołonka, 

 nie zamieszkuje na terenie wsi Sołonka 

Oświadczam, że rodzina:  

 korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa                   

 nie korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

 

 żadne z powyższych 

 

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

                         Miejscowość i data                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OŚWIADCZENIA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA - OSOBA NIEPEŁNOLETNIA 
Projekt pn. „Sołonka wspiera rodzinę” 

RPPK.08.04.00-18-0002/18  

 
1. Oświadczam, że moje dziecko: …………………………………………………..……………..………………… 

(imię i nazwisko) 

spełnia warunki uczestnictwa w projekcie, tzn. zamieszkuje na terenie Gminy Lubenia 
(w myśl przepisów KC) w województwie podkarpackim 
oraz 
że rodzina w której wychowuje się dziecko korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
lub  
kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniają, co najmniej jedną z przesłanek 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego 
treść. Zapoznałem/am się z zasadami uczestnictwa w projekcie i wyrażam zgodę na udział w nim mojego 
dziecka. Jestem świadomy/a, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa i zobowiązuję się do 
systematycznego uczęszczania na nie mojego dziecka, a także brania udziału w badaniach ankietowych 
dotyczących rezultatów projektu i przekazywania informacji na jego temat także po zakończeniu udziału  
w  projekcie. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub 
wypadkami losowymi. 

3.  Oświadczam, że podane w formularzu rekrutacyjnym i oświadczeniu dane i informacje są prawdziwe  
i kompletne. 

4. Zgodnie z przepisami 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, 
 z 4 maja 2016 r.)wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych 
mojego dziecka przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka – „Solanka”, Sołonka 23, 36-043 Lubenia - 
Realizatora projektu do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu  
i ewaluacji projektu, w szczególności w odniesieniu do zbiorów Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oraz RPO WP na lata 2014-
2020. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści danych osobowych 
mojego dziecka, możliwości ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania. Zostałem także 
poinformowany/a, że dane osobowe mojego dziecka zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji 
Zarządzającej – Zarządowi Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, 
Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, oraz 
podmiotom, które będą świadczyć usługi na ich rzecz, w związku z realizacją Projektu. Dane osobowe 
mojego dziecka będą mogły zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta, a także zostać powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 
2014-2020. 

5. Oświadczam, że zostałem/am  poinformowany/a o dofinansowaniu projektu ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

6. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności 
rezygnacji dziecka z udziału w projekcie. 

7.  Oświadczam, iż będę ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do 
miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć. 
  

 

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

                         Miejscowość i data                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


