Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym.

Zał. 4
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Deklaruję udział w projekcie pt. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Oświadczam, iż zostałam/em
poinformowana/y, iż dane są gromadzone, przechowywane i przekazywane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Kraj

Rodzaj uczestnika

Imię

Nazwisko

Brak PESEL

TAK/NIE

Płeć

Wiek w chwili przystąpienia do
projektu

PESEL

Wykształcenie

DANE KONTAKTOWE
Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Lokalu

Kod pocztowy

Obszar wg stopnia urbanizacji
(DEGURBA)

Telefon kontaktowy

Adres email

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

Gmina

SZCZEGÓŁY I RODZAJ WSPRACIA
Data zakończenia udziału w projekcie

W tym:
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Wykonywany zawód

Zatrudniony w:

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie

Zakończenie udziału osoby w projekcie
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
uczestnictwa
Rodzaj przyznanego wsparcia

TAK/NIE

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

Data zakończenia udziału we wsparciu

W tym

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu
Osoba należąca do mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym
się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione powyżej)

……………..……………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika/czki
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