
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„NIE SAM ALE DZIELNY

 – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo 
Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT 

9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU

DATA WPŁYWU……………………………………...
GODZINA…………………. PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ

……………………………………...

W miejscu   ☐ należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X

Część I   Dane podstawowe kandydata/kandydatki do uczestnictwa w projekcie

Dane 
personalne 

1 Imię (imiona):

2 Nazwisko:

3 Płeć:                                       Kobieta               Mężczyzna☐ ☐

4 Data i miejsce urodzenia:

5 Pesel:

6 Wiek w chwili przystąpienia do projektu:

Adres
zamieszkania1

7 Kraj:

8 Województwo:

9 Powiat:

10 Gmina:

11 Miejscowość:

1 Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem 
stałego pobytu, w przypadku osób bezdomnych – miejsce przebywania.
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12 Ulica: 

13 Numer budynku:

14 Numer  lokalu:

15 Kod pocztowy:

Dane 
kontaktowe

16 Telefon stacjonarny:

17 Telefon komórkowy:

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail):

Część II Informacje dodatkowe o kandydacie/kandydatce do uczestnictwa w projekcie

Rodzaj uczestnika  -    indywidualny

Wykształcenie          ☐ niższe niż podstawowe               ponadgimnazjalne☐                                
                                                                (liceum/liceum profilowane/technikum)

         ☐ podstawowe                                policealne☐

         ☐ gimnazjalne                                wyższe☐

Status osoby 
na rynku 
pracy 
w chwili 
przystąpienia 
do projektu

☐ osoba bierna zawodowo
      

  
☐ osoba bezrobotna

  
☐ osoba pracująca       

 w tym:

 ☐ osoba nieuczestnicząca 
w kształceniu lub szkoleniu

 ☐ osoba ucząca się

 ☐ inne

 w tym:
☐ osoba bezrobotna 
zarejestrowana           
w ewidencji urzędów 
pracy
w tym:
☐ długotrwale 
bezrobotna

☐ osoba bezrobotna 
niezarejestrowana     
w ewidencji urzędów 
pracy
w tym:
☐ długotrwale 
bezrobotna

w tym:
☐ w administracji rządowej
☐ w administracji 
samorządowej
☐ w dużym przedsiębiorstwie
☐ w mikro, małym 
lub średnim przedsiębiorstwie
☐ w organizacji pozarządowej
☐ prowadząca własną 
działalność
☐ inne

Wykonywany zawód: 
…………………………
Nazwa zakładu pracy: 
……………………………
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Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia 
do projektu

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia:

  ☐ TAK             NIE  ☐      ☐ odmawiam odpowiedzi

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 
do mieszkań:

 ☐ TAK             NIE ☐

Osoba z niepełnosprawnościami:

☐ TAK             NIE  ☐      ☐ odmawiam odpowiedzi

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących:

☐ TAK             NIE  ☐     

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu:

☐ TAK             NIE ☐

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu:

☐ TAK             NIE ☐

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(innej niż wymienione powyżej)

☐ TAK             NIE         odmawiam odpowiedzi☐ ☐
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Lp. Część III   Dane szczegółowe kandydata/kandydatki do uczestnictwa w projekcie

(KRYTERIA OBLIGATORYJNE - DOSTĘPOWE)

1. Osoba niesamodzielna,  która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność

wymaga  opieki  lub  wsparcia  w  związku  z  niemożnością  samodzielnego

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

(weryfikacja na podstawie  oświadczenia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

(jeśli  jest),  opinii  lekarskiej  lub  zaświadczenia  potwierdzającego  status  osoby

niesamodzielnej)

 ☐ TAK

 NIE☐

2. Osoba mieszka na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

(weryfikacja na podstawie  oświadczenia)

 ☐ TAK

 NIE☐

3. osoba  zagrożona  wykluczeniem  społecznym  korzystająca  ze  świadczeń

z  pomocy  społecznej  lub  kwalifikująca  się  do  objęcia  wsparciem  pomocy

społecznej,  tj.  spełniająca  co  najmniej  jedną  z  przesłanek określonych w art.  7

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,

z późn. zm.) 

lub  doświadczająca  wielokrotnego  wykluczenia  społecznego z  więcej  niż

jednego  powodu  wskazanego  w  definicji,  osób  zagrożonych  ubóstwem

i  wykluczeniem  społecznym,  o  których  mowa  w  § 1  „Regulaminu  rekrutacji

i uczestnictwa w projekcie” 

(weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia)

 ☐ TAK

 NIE☐

Lp. (KRYTERIA DODATKOWE  PREFERENCYJNE- PUNKTOWE)

1. Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia  społecznego rozumianego,

jako wykluczenie  z  więcej  niż  jednego  powodu wskazanego w definicji,  osób

zagrożonych  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym,  o  których  mowa  w  § 1

„Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”

(weryfikacja na podstawie oświadczenia, zaświadczenia lub orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności (jeśli jest)

 ☐ TAK

 NIE☐
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2. Osoba  niepełnosprawna  posiadająca  orzeczenie  o  niepełnosprawności

ze stopniem umiarkowanym lub znacznym  

(weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)

  ☐ TAK

 NIE☐

3. Osoba  z  niepełnosprawnością  sprzężoną  lub/i  osoba  z  zaburzeniami

psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi

zaburzeniami rozwojowymi

(weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego

dokumentu potwierdzającego stan zdrowia wydany przez lekarza tj. orzeczenie

o stanie zdrowia lub opinia lekarska)

  ☐ TAK

 NIE☐

4. Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020  (PO PŻ)               

(weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia)

  ☐ TAK

 NIE☐

5. Osoba  zamieszkująca  na  obszarach  zdegradowanych wyznaczonych

w Programie Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023 tj.

miejscowości:  Rafa,  Czarże,  Dębowiec,  Borki,  Gzin  Dolny,  Czemlewo,

Otowice, Mała Kępa, Boluminek, Władowo Królewskie, Mozgowina, Bolumin

(weryfikacja na podstawie oświadczenia)

  ☐ TAK

 NIE☐

6. Osoba  niesamodzielna,  której  dochód  nie  przekracza  150%  właściwego

kryterium dochodowego (tj. na osobę samotnie gospodarującą – 1.051,50 zł

lub na osobę w rodzinie – 792,00 zł) zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)

(weryfikacja  na  podstawie  oświadczenia  lub  dokumentów  potwierdzających

osiągany dochód)

  ☐ TAK

 NIE☐

7. Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe (osoba samotnie

gospodarująca)

(weryfikacja na podstawie oświadczenia)

  ☐ TAK

 NIE☐

8. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną
(weryfikacja na podstawie oświadczenia)

  ☐ TAK

 NIE☐

9. Osoba w wieku 60 lat i więcej
(weryfikacja na podstawie oświadczenia lub formularza zgłoszeniowego)

  ☐ TAK

 NIE☐

Data………………Miejscowość……………………..…. Podpis…………...……………………………...

5



OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

1) Zapoznałem/am  się  z  zasadami  udziału  w  Projekcie  zawartymi  w  Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług
opiekuńczych  na  terenie  Gminy  Dąbrowa  Chełmińska”,  akceptuję  jego  treść
i wyrażam zgodę na uczestnictwo;

2) Zostałem/am  poinformowany/a,  że  Projekt  jest  finansowany  ze  środków  Unii
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach  Osi
Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój
usług społecznych w ramach ZIT  9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020;

3) Jestem  świadomy/a,  że  złożenie  formularza  zgłoszeniowego  z  wymaganymi
załącznikami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie;

4) W sytuacji zakwalifikowania się do Projektu deklaruję gotowość i wolę uczestnictwa
w formach wsparcia zaplanowanych w ramach Projektu;

5) Wyrażam  zgodę  na  udział  w  badaniach  ankietowych  lub  innych  badaniach
ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu;

6) Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z art.
81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1191,  z  późn.  zm.)  do  celów  promocyjnych,  na  przykład
w opracowywanych sprawozdaniach i prezentacjach, na stronie internetowej Projektu;

7) W tym samym czasie nie korzystam z takich samych form wsparcia w żadnym innym
projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;

8) Wszystkie  podane  w  formularzu  zgłoszeniowym  dane  odpowiadają  stanowi
faktycznemu i są zgodne z prawdą;

9) Poinformuję Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej o każdej
zmianie mojego statusu mającego wpływ na kwalifikacje do projektu oraz o zmianie
danych teleadresowych;

10) Uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233 Kodeksu Karnego  za  złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww.
dane są zgodne z prawdą.

Data ……………... Miejscowość………………………………… Podpis……………………………….
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