Załącznik Nr 1
do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski

Wypełnia Biuro Projektu:
Data wpływu: ……………….…………godz…...………………..
Nr ewidencyjny……………………………………………………..
Przyjął:………………………………………………………………….

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pt.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”
1.Informacje o uczestniku
Osoba pełnoletnia



Prosimy przejść do punktu 1.A.

Osoba niepełnoletnia



Prosimy wypełnić dane osoby zgłaszającej
będącej prawnym opiekunem

(dziecko / podopieczny)

DANE OSOBOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ / OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Dowód osobisty

PESEL

Wiek

Płeć

(seria i numer)

K

M

1.A.
INFORMACJE O UCZESTNIKU PROJEKTU:
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Miejsce
urodzenia

Dowód osobisty
(seria i numer)

PESEL

Wiek

Płeć

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

K

M

ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROJEKTU:
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Powiat
PRZEWORSKI
Województwo

PODKARPACKIE

ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO: (dot. osób czasowo zamieszkujących na terenie gminy Jawornik Polski)
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Gmina
Województwo
Powiat
DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PROJEKTU:
Tel. Stacjonarny
Tel. Komórkowy
Adres e-mail:
Inne:
DANE KONTAKTOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ / OPIEKUNA PRAWNEGO:
Tel. Stacjonarny
Tel. Komórkowy
Adres e-mail:
Inne:
INFORMACJE O GOSPODARSTWIE DOMOWYM:
Budynek wielorodzinny
Budynek jednorodzinny 
(pow. dwóch wyodrębnionych lokali



mieszkalnych - inaczej blok)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

2.Uzasadnienie udziału w projekcie:
(Krótkie uzasadnienie potrzeby udziału w projekcie. Fakty które mogą mieć wpływ przy weryfikacji uczestnika.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

3.Posiadanie komputera z dostępem do Internetu:
Czy w gospodarstwie domowym jest Komputer?

 TAK

(urządzenie na którym można korzystać z Internetu)

 Laptop/notebook

 komputer stacjonarny  tablet/smartfon

 NIE

 inny, jaki? ……………………………..

Czy gospodarstwo domowe posiada dostęp do Internetu?
(zawarta umowa z operatorem)

 TAK

 NIE

Czy gospodarstwo domowe posiada kablową linię telefoniczną?
(telefon stacjonarny)

 TAK

 NIE

Czy którakolwiek z osób w gospodarstwie domowym korzysta z telefonii
komórkowej?

 TAK

 NIE

Czy w gospodarstwie domowym jest pomieszczenie w którym będzie
możliwa instalacja oraz swobodne korzystanie ze sprzętu komputerowego?

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

Czy wyrażono zgodę na udostępnienie lokalu/pomieszczenia
upoważnionym podmiotom w celach:
- instalacji sprzętu komputerowego, instalacji urządzeń zapewniających
dostęp do Internetu, dokonania ewentualnych napraw, celach serwisowych,
monitoringu wdrażania i realizacji projektu, ewaluacji i kontroli

4.Oświadczenie o niepełnosprawności (lub równoważne)– jeżeli dotyczy
STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(proszę wskazać właściwe)
 znaczny

 umiarkowany

 lekki

 dzieci do lat 16

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ważne do ………………………….. / bezterminowo 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 06
czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 19971r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że
wszystkie dane zawarte w „Formularzu zgłoszeniowym do projektu” są zgodne co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
………………………………………..
miejscowość, data

…………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Ja, niżej podpisany …………………………………………………….
oświadczam i deklaruję:
1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, że niniejszy projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
2. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do
prawidłowej realizacji projektu na wniosek Komisji Rekrutacyjnej lub Zespołu Projektowego.
3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego do projektu nie jest jednoznaczne
z przyjęciem mnie do projektu.
4. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji,
ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu, realizowanego przez gminę Jawornik Polski.
Zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu
moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian i uzupełnienia.
6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” w pełni akceptuję jego
postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
7. Przyjmuję do wiadomości, że nie będę miał/a żadnych roszczeń wobec realizatora projektu
w przypadku, gdy miejsce w którym miałby być instalowany sprzęt znajduje się poza zasięgiem dostępu
do Internetu, oferowanego przez operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu i gmina Jawornik
Polski odmówi mi udziału w projekcie.
8. Oświadczam, że zobowiązuję się wziąć udział w nieodpłatnym szkoleniu z zakresu obsługi komputera
i poruszania się po Internecie, organizowanym przez gminę Jawornik Polski.
9. Oświadczam, że nie posiadam dostępu do komputera i Internetu w moim gospodarstwie domowym.
10. Oświadczam, że zamieszkuję na terenie objętym zasięgiem geograficznym Projektu tj. granicach
administracyjnych gminy Jawornik Polski.
11.Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję (niepotrzebne skreślić) wsparcie w ramach systemu pomocy
społecznej.
12. Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję (niepotrzebne skreślić) wsparcie w ramach systemu
świadczeń rodzinnych.
13. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam (niepotrzebne skreślić) orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
14. Oświadczam , ze wszystkie dane i oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostały podane
w sposób zgodny z prawdą.

…………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:
Ilość
dokumentów

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO DOKUMENTU

TAK

NIE

1.

Kserokopia dowodu osobistego,





2.

Oświadczenie o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej - jeśli
dotyczy,





3.

Oświadczenie o przyznaniu stypendium szkolnego - jeśli dotyczy





4.

Oświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy





5.

Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku
osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego





6.

Oświadczenie dotyczące zgody na instalację przyłącza





7.

Ankieta dotycząca oceny umiejętności obsługi komputera





8.

Ankieta dotycząca odpłatności za Internet





9.

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2014 roku





10. Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów





11. Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,





12. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie
w 2014 roku
13. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie
z innych źródeł (działalność gospodarcza).
14. W przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z urzędu pracy
potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa.
15. Zaświadczenie ze szkół i uczelni potwierdzające uczęszczanie do
szkoły lub ksero odpowiedniego dokumentu
16. Zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen w roku szkolnym
2014/2015 – jeśli dotyczy
17. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka - jeśli dotyczy

























18. Potwierdzenie ustanowienia rodziny zastępczej – jeśli dotyczy





19. Kserokopia aktu urodzenia dziecka jeżeli ma inne nazwisko niż
rodzic
20. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
Razem załączników









………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Uwagi

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Jawornik Polski, 37-232 Jawornik
Polski 30 dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji Projektu.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30.
2. Moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu.
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia w ramach
projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.
5. Mam prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian,
uzupełnienia lub usunięcia.

…………………………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………….. zam. ………………………………………………………….
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tj. Dz. U. z
2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego
wizerunku lub mojego dziecka biorącego udział w projekcie w formie fotografii, filmów lub nagrań wykonanych
podczas zajęć, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie,
obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku, za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach
eksploatacji.
Rozpowszechnianie może nastąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Gminę Jawornik
Polski na rzecz projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”.

…………………………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik nr 3
do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”

Ankieta dotycząca oceny umiejętności obsługi komputera
Szanowna Pani/Panie,
Prosimy o wypełnienie poniżej ankiety w celu określenia poziomu umiejętności obsługi komputera
oraz zakwalifikowania Pana/Panią do właściwej grupy szkoleniowej:
* właściwą Pana/Pani zdaniem odpowiedź proszę zaznaczyć „X”

1. Jak Pan/Pani ocenia swoją umiejętność obsługi komputera:
Nigdy nie korzystałem/am z komputera

 TAK

 NIE

Znam podstawy pracy na komputerze

 TAK

 NIE

Obsługuję biegle programy biurowe (MS/Open Office)

 TAK

 NIE

Nigdy nie korzystałem/am z Internetu

 TAK

 NIE

Znam zasady poruszania się w Internecie

 TAK

 NIE

Posiadam adres poczty elektronicznej

 TAK

 NIE

Przynajmniej raz korzystałem/am z jednej z form komunikacji
elektronicznej

 TAK

 NIE

Przynajmniej raz korzystałem/am z portali społecznościowych

 TAK

 NIE

Przynajmniej raz korzystałem/am z bankowości elektronicznej

 TAK

 NIE

Jestem zaawansowanym użytkownikiem komputera

 TAK

 NIE

Metryczka:
Imię i nazwisko :
Miejsce zamieszkania :
Telefon kontaktowy:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik Nr 4a
do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE
(dotyczy osób z grupy 50+)
za 2014 rok
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….………………
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym
pozostaje …………….. (liczba) osób:
Lp.

Stopień
pokrewieństwa

Imię i nazwisko

Wiek

Miejsce
pracy/miejsce
nauki

Czy osoba jest
niepełnosprawna
(wpisz TAK lub
NIE)

dochód
roczny

Wnioskodawca:
1.
Pozostali członkowie:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ŁĄCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZŁOTYCH …………………………….. zł

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Sposób wyliczenia średniego dochodu

Średni miesięczny
dochód

Łączny roczny dochód wszystkich członków
gospodarstwa domowego (rodziny)
=

--------------------------------------------------------

/ 12

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego
członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi
………………………..………zł,
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..…).
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz.
863) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych
osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Gminę Jawornik Polski na
potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik
Polski”.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych w oświadczeniu.

…………………………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik Nr 4b
do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE
(dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce)
za 2014 rok
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….………………
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym
pozostaje …….. (liczba) osób:
Lp.

Stopień
pokrewieństwa

Imię i nazwisko

Wiek

Miejsce
pracy/miejsce
nauki

Czy osoba jest
niepełnosprawna
(wpisz TAK lub
NIE)

Dochód
roczny

Wnioskodawca:
1.
Pozostali członkowie:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ŁĄCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZŁOTYCH …………………………….. zł

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Sposób wyliczenia średniego dochodu

Średni miesięczny
dochód
opodatkowany

Łączny roczny dochód opodatkowany wszystkich
członków gospodarstwa domowego (rodziny)
=

--------------------------------------------------------

/ 12

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu opodatkowanego
w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym
gospodarstwie domowym wynosi ……………………………………

zł, (słownie złotych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………).
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz.
863) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych
osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Gminę Jawornik Polski na
potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik
Polski”.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych w oświadczeniu.

…………………………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik Nr 5
do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski

Oświadczenie – zgoda na instalację przyłącza
w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Jawornik Polski”
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym numer …………………………………….
Oświadczam,

że

jako

dysponent

lokalu/budynku*

o

adresie

…………………………………………………………………………………………………..
wyrażam/nie wyrażam* zgody na udostępnienie budynku/pomieszczenia upoważnionym
podmiotom w celach:
- instalacji sprzętu komputerowego
- instalacji urządzeń zapewniających dostęp do Internetu
- dokonania ewentualnych napraw
- celach serwisowych
- monitoringu, wdrażania i realizacji projektu
- ewaluacji i kontroli
wykonawcy wyłonionemu przez Gminę Jawornik Polski realizującej.

……………………………….
czytelny podpis

*Niewłaściwe skreślić.

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik Nr 6
do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski

Oświadczenie dotyczące odpłatności za Internet
w ramach projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Jawornik Polski”
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym numer …………………………………….
Oświadczam, że w okresie trwałości projektu tj. 01.01.2016-31.12.2020 deklaruję
pokrywanie odpłatności za Internet w następującej wysokości *:
 50%
 40%
 30%
 20%
 10%
 nie deklaruję pokrywania odpłatności za Internet.
Oświadczam, że powyższe zobowiązanie stanowi podstawę do obciążania mnie
kosztami Internetu zgodnie z powyższą deklaracją.

……………………………….
czytelny podpis

*Zaznaczyć właściwe

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….………………
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Oświadczam , że gospodarstwo domowe…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym
pozostaje ……….. (liczba) osób:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Wiek

Miejsce pracy/miejsce nauki

Czy osoba
jest
niepełnospra
wna (wpisz
TAK lub NIE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem

zgodność danych w oświadczeniu.

…………………………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….………………
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Oświadczam , że samotnie wychowuję dziecko/dzieci.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym
pozostaje ……….. (liczba) osób:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Wiek

Miejsce pracy/miejsce nauki

Czy osoba
jest
niepełnospra
wna (wpisz
TAK lub NIE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem

zgodność danych w oświadczeniu.

…………………………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….………………
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Oświadczam , że w gospodarstwie domowym znajduje się osoba niepełnosprawna
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym
pozostaje ……….. (liczba) osób:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Wiek

Miejsce pracy/miejsce nauki

Czy osoba
jest
niepełnospra
wna (wpisz
TAK lub NIE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem

zgodność danych w oświadczeniu.
…………………………………………………

…………………………………………………

czytelny podpis wnioskodawcy

miejscowość, data

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Metryczka
do Formularza zgłoszeniowego do Projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w gminie Jawornik Polski”
Proszę o
zaznaczenie 1
Grupy docelowe
wybranej grupy
docelowej
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i
społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do
otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy
społecznej
osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
rodziny zastępcze
rodzinne domy dziecka
samotni rodzice
osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w
rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ) nie przekracza kwoty
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych
komunikatorem w Monitorze Polski przez Prezesa
dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w
których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z
roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny
roczny wskaźnik : „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na 1 osobę
w gospodarstwie domowych opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie
Statystycznym”

……………………………….
czytelny podpis

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

