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Wypełnia Biuro Projektu: 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Sprawni niepełnosprawni” 

  Dane osobowe: 
Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Płeć:             kobieta                               mężczyzna 

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL:  

Wykształcenie:   brak  ponadgimnazjalne 

   podstawowe   pomaturalne 

  gimnazjalne   wyższe 

Opieka nad dziećmi do lat 7 
 lub opieka nad osobą zależną: 

         

  tak                                                          nie 

 

  Dane kontaktowe: 
Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu/Nr lokalu:  

Województwo:  Powiat:  

Obszar:  miejski                                                                                              wiejski 

Tel. stacjonarny:  Tel. komórkowy:  

Adres (e-mail):  

 

  Status uczestnika projektu: 
Oświadczam, że jestem osobą: 
Osobą z orzeczeniem 
niepełnosprawności: 

 

       tak                                                           nie 

Stopień niepełnosprawności:            lekki               umiarkowany             znaczny 

Rodzaj schorzenia 
lub symbol niepełnosprawności: 

 

Osobą zarejestrowaną  
w Powiatowym Urzędzie Pracy: 

 

 tak                                                          nie 
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a) posiadającą status osoby bezrobotnej 

b) zarejestrowaną jako poszukująca pracy 

 tak                                                          nie 

 tak                                                          nie                                                

Osobą długotrwale bezrobotną**: 
**Osoba pozostająca w rejestrze PUP łącznie przez 
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.  

 

 tak                                                          nie 

Osobą uczącą się lub kształcącą: 

 

 tak                                                          nie 

Osobą będącą klientem pomocy 
społecznej? 

 

 tak                                                          nie 

Aktualne źródło utrzymania:            Renta ZUS                          Renta socjalna    
           Renta rodzinna                 Na utrzymaniu rodziny 
           Zasiłek z PUP 
           Zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej    
           Inne      
 

 
 

  Załączone dokumenty:  
 Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności  
 Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby 

bezrobotnej  
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności 
 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem projektu i udziałem w projekcie „Sprawni 
niepełnosprawni” 

 Jestem świadoma/y, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest 
równoznaczne z  zakwalifikowaniem mnie do udziału  w projekcie. 

 Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy 
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie zgłoszeniowej odpowiadają stanowi 
faktycznemu i są zgodne z prawdą na dzień jej dostarczenia. 

 

 

  ___________________________   ________________________________ 
 miejscowość, data                                                     czytelny podpis uczestnika projektu 
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