Tytył projektu
Działanie 06.02

Srebrna Sieć II
Usługi społeczne

Nr wniosku
06.02.02

Poddziałanie

RPPM.06.02.02-22-0059/20-00
Okres realizacji
1.12.20–30.06.23

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w Projekcie Srebrna Sieć II
OPIEKUNOWIE FAKTYCZNI OSÓB NIESAMODZIELNYCH 60+
Imię (imiona)
Dane osobowe
uczestnika/czki

Adres
zamieszkania

Nazwisko
PESEL
Miasto/
Miejscowość
Kod pocztowy

Gmina
-

Nr domu
Uwaga podanie
telefonu lub maila
jest obligatoryjne
Dane kontaktowe

Ulica
Nr lok.

Telefon
Adres e-mail
Adres do korespondencji (jeżeli jest
inny niż adres zamieszkania)

Oświadczenia woli Uczestnika /Uczestniczki Projektu w zakresie udziału w projekcie
Deklaruję przystąpienie do udziału w Projekcie Srebrna Sieć II nr RPPM.06.02.02-22-0059/20
realizowanym w imieniu Powiatu Słupskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku w partnerstwie z: Gminą Kobylnica, Gminą Główczyce, Gminą Kępice, Gminą
Słupsk, Gminą Ustka, Gminą Potęgowo, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Altra
Consulting sp. z o.o. i Stowarzyszeniem My dla Was w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału
w Projekcie Srebrna Sieć II. tj.:
 zamieszkuję na obszarze wiejskim, miejsko-wiejskim gmin objętych projektem: Główczyce,
Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino,
 jestem opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej, będącej w wieku 60+.

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………
czytelny podpis Uczestnika/czki

Oświadczenia dotyczące wykształcenia Uczestnika/czki:

Wykształcenie
(należy zaznaczyć
X przy
odpowiedniej
pozycji)

Niższe niż podstawowe ISCED 0
Brak formalnego wykształcenia
Podstawowe ISCED1
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej
Gimnazjalne ISCED2
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej
Ponadgimnazjalne ISCED3
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie
lub zasadnicze zawodowe)
Policealne ISCED 4
Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
Wyższe ISCED 5-8
Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat,
magisterium lub równorzędne oraz ……)

Oświadczenia dotyczące statusu na rynku oraz statusu społecznego pracy Uczestnika/czki:
Oświadczam, że:
jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji
Urzędu Pracy
jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji
Urzędu Pracy
jestem osobą aktywną zawodowo (pracującą)

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

wykonywany zawód :……………………………………………………..
zatrudniony w …………………………………………………………….
jestem osobą nieaktywną zawodową
(bierną zawodową), w tym:
 TAK  NIE
Jeśli TAK, to proszę wstawić „X” przy 1 z 3 poniższych
odpowiedzi:
• jestem osobą uczącą się
•

nie uczestniczę w kształceniu lub szkoleniu

•

inne (nie uczestniczę w kształceniu lub szkoleniu – jestem
osobą niesamodzielną wymagającą wsparcia)

Dane dodatkowe
jestem osobą żyjącą w gospodarstwie domowym bez
osób pracujących.
Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie
pracuje, tj. wszyscy członkowie gospodarstwa są albo
bezrobotni albo bierni zawodowo.
w tym: jestem osobą żyjącą w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących,
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu.

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby
w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne
zawodowo oraz mieszkają z rodzicem.
jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu.

 TAK

 NIE

Osoba dorosła to osoba powyżej 18 r.ż.
posiadam orzeczenie
o niepełnosprawności



TAK



NIE

ODMOWA
PODANIA
DANYCH



jestem migrantem lub osobą obcego pochodzenia, lub
przynależącą do mniejszości narodowej lub etnicznej.
Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie,
obywatele obcego pochodzenia lub obywatele
należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym
mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska,
czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska,
słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne:
karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby
obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba,
która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez
względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa
(obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co
najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem
Polski.
jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z
dostępu do mieszkań.
jestem osobą żyjącą w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (inne niż wymienione powyżej).



TAK



NIE
ODMOWA
PODANIA
DANYCH



 TAK



TAK

 NIE



NIE

ODMOWA
PODANIA
DANYCH


JA NIŻEJ PODPISANY/A:
……..……………………………….………..………………………………………………….……………………….
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZAM, że:
1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie informacji niezgodnych z prawdą
i przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione
instytucje.
2. Dane zawarte w deklaracji uczestnictwa, w tym wszystkie oświadczenia, są zgodne z prawdą.
3. Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą,
skutkującego po stronie Partnera Wiodącego/Partnera obowiązkiem zwrotu środków
otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. Projekcie, Partner Wiodący/Partner
będzie miał prawo dochodzić ode nie roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

4. Deklaruję uczestnictwo w określonych dla mnie formach wsparcia w Projekcie, równocześnie
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie
poinformuję o tym fakcie Beneficjenta/Partnera Projektu.
5. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu „Srebrna Sieć II”
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014-2020.
6. Nie korzystam i nie będę korzystać z tego samego typu wsparcia w innych projektach
w okresie realizacji projektu „Srebrna Sieć II”.
7. Zostałem/am poinformowany/a na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych do
powyższego Projektu o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących
mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej,
faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia lub pozostawania w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej).

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………
czytelny podpis Uczestnika/czki

