
 

 
 

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu: 

„Aktywne kobiety z gminy Szubin” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020 

 DANE PERSONALNE KANDYDATA 
Imię  

Nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Data urodzenia  

Płeć  kobieta                                                 
 mężczyzna 

 ADRES ZAMIESZKANIA  KANDYDATA 
Miejscowość  

Gmina  

 

KRYTERIA kwalifikujące do objęcia wsparciem 

Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria dostępu do projektu: 
           

Mieszkam na terenie gminy Szubin           Tak                                           Nie  

Jestem osobą niepracującą            Tak                                           Nie 
 

Należę do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
 

Jestem osobą lub pochodzę z rodziny 
korzystającej ze świadczeń z pomocy  
społecznej1  

          Tak                                           Nie 

Posiadam ustalony III profil pomocy w           Tak                                           Nie 

 
1 osoba zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; 

  

  

  

  



 

 
 

Powiatowym Urzędzie Pracy2 

Jestem osobą z niepełnosprawnością3 
 

          Tak                                           Nie 
 

Uczestnictwo w innym projekcie w ramach 
projektu grantowego LGD4 

           Tak (uczestniczę)                                           Nie (nie uczestniczę) 
 

 
 

Prosimy o wpisanie informacji o specjalnych potrzebach np. w związku z posiadaną niepełnosprawnością 

 
  

 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywne kobiety z gminy Szubin” oraz oświadczam, iż jestem 
świadoma odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

2. Zapoznałam się z zasadami procesu rekrutacji opisanymi w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  
W PROJEKCIE „Aktywne kobiety z gminy Szubin”. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki tego regulaminu. 
Zgodnie z jego wymogami jestem uprawniona do uczestnictwa w nim.  

3. Oświadczam, że zostałam poinformowana, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny  
i Pałuk” oraz Training House Iwona Wencka - Stramowska zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit g ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
 w związku i w celu związanym z realizacją projektu pn. „Aktywne kobiety z gminy Szubin”. 

5. Oświadczam, że w tym samym czasie nie korzystam z takich samych form wsparcia  w żadnym innym projekcie 

współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. 

 

 

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

              (Miejscowość, data)                                                                      (Podpis uczestnika) 

 
2 osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) 
3  osoba niepełnosprawna w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020 
 

  

  


