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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU   

Mniej zależni  

(osoba niesamodzielna/niepełnosprawna) 

  
  

Nazwa Programu Operacyjnego  
Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020  

Nazwa i numer Priorytetu, Działania i  

Poddziałania w ramach Programu  

Operacyjnego  

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne  

Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w 

interesie ogólnym  

Źródło Finansowania  Europejski Fundusz Społeczny  

Nazwa Beneficjenta  Miasto Szczecinek/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku 

Numer wniosku o dofinansowanie  RPZP.07.06.00-32-K029/19-00 

  

  

Numer Formularza Rekrutacyjnego1    

Data wpływu Formularza Rekrutacyjnego2    

Podpis osoby przyjmującej Formularz34    

  

  

   

CZĘŚĆ I  

  

DANE PERSONALNE  

  

  

Imię/Imiona:  
    

Nazwisko:  
  Płeć:  □ Kobieta  

□ Mężczyzna  

Data i miejsce urodzenia:  
  Wiek:    

PESEL:  
    

Adres zamieszkania:     

 
1 Wypełnia Realizator– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku 
2 j.w.  
3 J.w.  
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Ulica:    

Numer domu:    Numer lokalu:    

Kod pocztowy:    Gmina:    

Miejscowość:     

Powiat:    

Województwo:    

Telefon kontaktowy:    

Adres e-mail:    

  

 

   

CZĘŚĆ II  

  

STATUS UCZESTNIKA  

  

Status społeczny kandydata (proszę 

zaznaczyć właściwe):  

osoba niesamodzielna i/lub niepełnosprawna, 

której dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego na osobę 

samotnie gospodarującą (1051,50 zł) lub na 

osobę w rodzinie(792 zł) zg. z ustawą z 

12.03.2004 r. o pomocy społecznej.  

  

osoba zagrożona ubóstwem/wykluczeniem 

społecznym doświadczająca wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego, jako 

wykluczenie z powodu więcej niż 1  

przesłanek, 

  

Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywieniowa (PO PŻ)  

  

osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności  

  

osoba z niepełnosprawnością sprzężoną    

osoba z niepełnosprawnością intelektualną    

Osoba  z zaburzeniami psychicznymi    

 Osoba z całościowymi zaburzeniami rozwoju  
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 Inne (jakie?)  

Status zawodowy kandydata(proszę 
zaznaczyć właściwą odp.):  
  

Osoba bezrobotna 
□ TAK  

□  NIE  

Osoba pracująca 
□ TAK 

□  NIE  

Osoba bierna zawodowo  
□ TAK 

□  NIE  

 

Wykształcenie kandydata (proszę 

zaznaczyć właściwą odp.)  Brak (brak formalnego wykształcenia)    

Podstawowe (kształcenie ukończone na 

poziomie szkoły podstawowej)  
  

Gimnazjalne (kształcenie ukończone na 

poziomie szkoły gimnazjalnej)  
  

Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na  

poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły 

zawodowej)  

  

Policealne (kształcenie ukończone na poziomie 

wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły 

średniej, jednocześnie nie jest wykształceniem 

wyższym)  

  

Wyższe (licencjackie, magisterskie, 

doktoranckie)  
  

Dane wrażliwe (proszę zaznaczyć 
właściwą odp.):  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

□ TAK 

□  NIE  

osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań  

□ TAK 

□  NIE  

osoba przebywająca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących  

□ TAK  

□  NIE  
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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)5  

□ TAK 

 □  NIE  

  

 

  

 CZĘŚĆ III  

RODZAJ WSPARCIA  

Proszę wybrać rodzaj wsparcia, o które 

ubiega się kandydat:  

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania    

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w miejscu 

zamieszkania 

  

Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania    

  

  

 

 CZĘŚĆ IV  

DODATKOWE WSPARCIE  

Proszę podać rodzaj wsparcia jakiego 

wymaga kandydat by umożliwić  mu  

pełny udział w projekcie: 

Użyczenie sprzętu pielęgnacyjnego/ wspomagającego   

Usługa transportowa   

Inne (jakie?)   

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

  

 

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

 Miejscowość, data                Podpis  

  

 
 


