
 
 

Załącznik nr 1  
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Lepszy start”  
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „LEPSZY START” – Rodzin y zastępcze 

 

Informuj ę, że moja rodzina jest zainteresowana udziałem w projekcie „Lepszy start” 

 

Dane dotyczące rodziny: 

Imię i nazwisko 
kandydata do udziału w projekcie 

Członek rodziny 
(np. rodzic zastępczy, osoba przebywająca w 
pieczy zastępczej lub ją opuszczająca, dziecko 

biologiczne, inna osoba wspólnie zamieszkująca 
i gospodarująca) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Adres zamieszkania lub pobytu 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Gmina  

Powiat  

Obszar 
� miasto 

� wieś 



 
 
 
 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE GRUP DOCELOWYCH 
 

OŚWIADCZAM, ŻE MOJA RODZINA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA UPRAWNAJACE DO 

PIERWSZEŃSTWA UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

1. Osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z poniższych przesłanek: 

� Tak � Nie 

− osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 

spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

� Tak � Nie 

− osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  
(tj. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby uzależnione od alkoholu, osoby 

uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chorzy psychicznie, 

w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, osoby długotrwale 

bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny 

program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby 

niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 

� Tak � Nie 

− osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę 

zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

� Tak � Nie 

− osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 

26 października 1982 r. o postępowaniach w sprawach nieletnich 

� Tak � Nie 

− osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

� Tak � Nie 

− osoby z niepełnosprawnością � Tak � Nie 

− członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad 

osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie 

pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością 

� Tak � Nie 

− osoby niesamodzielne � Tak � Nie 

− osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań  
(tj. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską 

typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się 

okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 

� Tak � Nie 



 
 
 
 

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 2. Bez 

miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w 

schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje 

penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe 

wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 3. 

Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem 

eksmisji, osoby zagrożone przemocą)4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 

(konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do 

zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe 

mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane, chyba że wszystkie te osoby są 

bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.) 

− osoby korzystające z PO PŻ � Tak � Nie 

2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 

oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju 

� Tak � Nie 

3. Osoby korzystające z PO PŻ � Tak � Nie 
 

DODATKOWE KRYTERIA POMOCNICZE 
OŚWIADCZAM, ŻE MOJA RODZINA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA POMOCNICZE:  

Osoby z problemami wychowawczymi  
� Tak 

(2 pkt) 

� Nie 

(0 pkt) 

Pozostałe osoby niepełnosprawne nie wymienione w tabeli powyżej w 

pkt 2. Lub z niepełnosprawnym dzieckiem 

� Tak 

(2 pkt) 

� Nie 

(0 pkt) 

Rodziny zastępcze spokrewnione, które nie zostały przeszkolone na 

kandydatów na rodzinę zastępczą 

� Tak 

(2 pkt) 

� Nie 

(0 pkt) 

Osoby posiadające 3 i więcej dzieci (w tym przebywające w pieczy 

zastępczej) 

� Tak 

(1 pkt) 

� Nie 

(0 pkt) 

Osoby mieszkające na terenach wiejskich z utrudnionym dojazdem 
� Tak 

(1 pkt) 

� Nie 

(0 pkt) 

SUMA PUNKTÓW 
 

...................... pkt 

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie „Lepszy start” . 

2. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znana jest mi treść art. 

233§ 1 kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy1. 

Mam również prawo do dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienie, w sytuacji, 

kiedy zajdzie taka konieczność. 
 

 

     ……………………..                                              ……….............................................................. 
        Data wypełnienia                                                         Podpis osoby zgłaszającej rodzinę do udziału w projekcie 

 

                                                           
1
 Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. 



 
 
 
 

 

Wypełnia Pracownik rekrutujący rodzinę do projektu. 

 

Rodzina kwalifikuje się do udziału w projekcie �  TAK �  NIE 

Rodzina spełnia kryteria uprawniające 
do   pierwszeństwa udziału w projekcie 

�  TAK �  NIE 

Liczba uzyskanych punktów w kryteriach 
pomocniczych 

......................... pkt 

 

Data i podpis Pracownika rekrutującego     …………………………………………………….......................… 

            

Postanowienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Kwalifikuję bezpośrednio do udziału w projekcie ����   

Zostaje wpisana na listę osób rezerwowych ����   

Nie kwalifikuje się do udziału w projekcie ����   

 

 

 

  

Lubliniec, dnia ……....…………………..              Podpis  ……………………….........… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Załącznik do  
formularza zgłoszeniowego 

 
 

NINIEJSZY ZAŁ ĄCZNIK WYPEŁNIAJ Ą WSZYSTKIE OSOBY Z RODZINY  

ZGŁASZAJ ĄCE CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „LEPSZY START” 

 

 

KWALIFIKACJA DO JEDNEJ Z GRUP DOCELOWYCH 

OŚWIADCZAM, ŻE KWALIFIKUJĘ SIĘ DO GRUPY: 

Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

Osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę 

zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

� Tak � Nie 

Otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą � Tak � Nie 

Dzieci biologiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą � Tak � Nie 

Inne osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
� Tak � Nie 

Kandydaci na rodziców/rodziny zastępcze � Tak � Nie 
 

 

 

 

Zakres danych Dane 

Imię  

Nazwisko  

Nr PESEL  

Płeć 
� kobieta 

� mężczyzna 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  

Nr budynku/Nr lokalu  

Kod pocztowy i miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Obszar 
� miasto 

� wieś 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  



 
 
 
 

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie „Lepszy start”.  

2. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znana jest mi 
treść art. 233§ 1 kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy2. Mam również prawo do dostępu do treści swoich danych i możliwości 
ich poprawienie, w sytuacji, kiedy zajdzie taka konieczność. 

3. Jestem   świadoma/my, że mój udział w projekcie jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa IX  Włączenie społeczne, działanie 9.2 
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.1  Rozwój usług społecznych 
i zdrowotnych – ZIT.  

4. Niniejszym oświadczam, że deklaruję swój udział w niniejszym projekcie, w przypadku 
zakwalifikowania mnie do udziału w nim. 

 

 

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

    Data wypełnienia                                             Podpis kandydata lub opiekuna prawnego* 

 

*Dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. 



 
 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 

Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) 

zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 

46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył osobę do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane 

osobowe@slaskie.pl 

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z rekrutacją do projektu „Lepszy start” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20202.  

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane 

z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie 

Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Administratora, operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom 

postępowań administracyjnych. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad 

regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.  

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,  

2) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych,   

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.  

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY 

1. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania 
będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

2. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan 
prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia do cofnięcia zgody. 

3. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.  
4. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich 

danych osobowych. 



 
 
 
 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

IX.INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH  

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 

1) ustnym 

2) umownym, lub 

3) warunkiem zawarcia umowy,  

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y  

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy a nie poda Pani/Pan swoich danych nie będziemy 

mogli zrealizować obowiązku ustawowego co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami 

prawa. 

3. W przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny a nie poda Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli 

wykonać takiej umowy. 

4. W przypadku kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a nie poda Pani/Pan swoich danych, 

nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.  

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany  jednak nie będzie to prowadziło 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będzie profilowane. 

 

 

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

    Data wypełnienia                                             Podpis kandydata lub opiekuna prawnego* 

 

*Dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

 

 

 

Wypełnia pracownik rekrutujący kandydata do uczestnictwa w projekcie. 

 

 

Osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie   

 

 

Data i podpis Pracownika rekrutującego     …………………………………………………….......................… 

 

�  TAK �  NIE 


