
 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „RODZINA W CENTRUM” 
 

Dane podstawowe 

 

Imię (imiona)…………………… ………………………………………………………………. 

Nazwisko………………………………………………………………………………………..………... 

Płeć (zaznaczyć krzyżykiem)      Kobieta  Mężczyzna 

Wiek……………………………………………    Data urodzenia…………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 

Ulica……………………………………………………… Nr domu……………   Nr lokalu………… 

Nazwa miejscowości………………………………………………   Kod pocztowy  ………………… 

Miejscowość (zaznaczyć krzyżykiem)           miasto   wieś 

Gmina………………………………………………………………..…………………………………… 

Powiat…………………………………………………………………..…………………………………… 

Województwo………………………………………………………...…………………………………… 

Dane kontaktowe 

 

Telefon domowy…………………………… Telefon komórkowy……………………………………… 

Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………… 

Dane dodatkowe 

 

Wykształcenie (zaznaczyć krzyżykiem) 

 brak      podstawowe               gimnazjalne                ponadgimnazjalne   

 pomaturalne          wyższe 

 

Status uczestnika 

 

przebywająca w pieczy zastępczej, 

opuszczająca pieczę zastępczą, 

osoba w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych o której 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( w tym 

rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny); 

a sprawująca rodzinną pieczę zastępczą, 

inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze
1
  

 

Formy wsparcia 

 

Deklaruję chęć skorzystania z następujących form wsparcia:  

 specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,  

 specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne, 

 specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,  

 specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychiatryczne, 

 mediacje rodzinne, 

                                                 
1 w formach wsparcia zgodnych z Regulaminem uczestnictwa w projekcie 



 

  

 terapia rodzinna/grupowa i indywidualna/, 

 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,  

 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających 

kompetencje,
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 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w 

pieczy oraz w rodzinach naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

 grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, 

 szkolenia dla wolontariuszy, 

 wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, 

 superwizja rodzin zastępczych, 

 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 

 bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą. 

 

Informacje dodatkowe 

 

1. Korzystam ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, dalej 

PO PŻ: 

 TAK     NIE  

2. Jeśli zaznaczyłeś/łaś TAK, to jednocześnie: 

Oświadczam, że zakres wsparcia o które ubiegam się projekcie Rodzina w Centrum nie powiela 

wsparcia, które otrzymałem/am lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

3. Oświadczam, że w tym samym czasie nie korzystam z takich samych form wsparcia jednocześnie w 

żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. 

4. Oświadczam, że jestem osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy  

o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004,
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 TAK     NIE  

 

5. Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną
4
 

 TAK     NIE  

 

6. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności prosimy o 

podanie poniżej takiej informacji: 

 

………………………………………………………..………………..……………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Data i  podpis 
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2 forma wsparcia zaplanowana tylko dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie  
3 tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i 
sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
4 za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535). 
 
5 W przypadku jeśli karta zgłoszeniowa dotyczy osoby małoletniej powinna zostać podpisana przez osobę sprawującą opiekę.  


