FORMULARZ REKRUTACYJNY
Osoba będąca otoczeniem osoby z niepełnosprawnością
Projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie” realizowany przez Gminę
Miast Częstochowa w partnerstwie z Fundacją Oczami Brata, współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.
Oświadczam, że jestem osobą z otoczenia osoby z niepełnosprawnością
i spełniam co najmniej jedną z poniższych przesłanek, należąc do :
a)

osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163,
z późn. zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
b)

osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o zatrudnieniu socjalnym
c)

osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę

zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332, z późn. zm.),
d)

osób nieletnich, 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 2014 r. poz. 382),
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e)

osób

przebywających

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 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
f)

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców

lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością,
g)

osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 149, z późn. zm.),
h)

osób niesamodzielnych, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji

przedsięwzięć

w

obszarze

włączenia

społecznego

i

zwalczania

ubóstwa

z wykorzystaniem środków w Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. ,
i)

osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań

w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
Osobą niepełnosprawną w moim otoczeniu jest ………………………………………
(imię i nazwisko, stopień powiązania lub powinowactwa).

………………………..
Miejscowość, data

………………………..1
Podpis

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane
przez jej prawnego opiekuna
1
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Prosimy o wypełnienie kilku danych osobowych, które musimy posiadać, by
stwierdzić czy może Pan/Pani zostać uczestnikiem/uczestniczką Projektu oraz
by móc się z Panem/Panią skontaktować.
W pustych białych polach po prawej stronie prosimy wpisać swoje dane,
w przypadku prośby o zaznaczenie – prosimy o zaznaczenie krzyżykiem
w okienku odpowiednią informację.

□ Rodzinnego Domu Pomocy
Osoba z mojego otoczenia jest
1.

uczestnikiem:
(zaznacz)

□ Akademii Życia w ramach
Rodzinnego Domu Pomocy
□ Krótkoterminowego Pobytu
Interwencyjnego

Jestem osobą
z otoczenia osoby
2.

z niepełnosprawnością:

□ Tak

(zaznacz)
3.

Imię

4.

Nazwisko

5.

Telefon kontaktowy

6.

Adres e-mail

7.

Płeć

 Kobieta
 Mężczyzna
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Oświadczenia
W związku z chęcią
w Częstochowie”:

przystąpienia

do

projektu

„Aktywni

niepełnosprawni

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb
procesu rekrutacji, w oparciu o ustawę z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych.
2. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym
są zgodne z prawdą.
3. Przyjmuję do wiadomości, że wypełnienie tego formularza
równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.
4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

że

nie

projekt

jest

jest

5. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.
6. Oświadczam, że nie odbywam kary pozbawienia wolności.

………………………..
Miejscowość, data

………………………..
Podpisi

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby ubezwłasnowolnionej oświadczenie powinno zostać
podpisane przez jej prawnego opiekuna
i
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