
FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG SPOŁECZNYCH

w ramach projektu 

„Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy Psary”

RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  
w ramach Osi priorytetowej IX  Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA/CZKI

Imię/Imiona

Nazwisko

PESEL

Wiek

Płeć

DANE KONTAKTOWE

Kraj POLSKA

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail



Kryteria rekrutacji – obligatoryjne dla wszystkich kandydatów

Osoba zamieszkująca na terenie woj. Ślaskiego; wykluczona 
lub zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym □ TAK

□ NIE

Dodatkowe kryteria - punktowane

Jestem osobą z niepełnosprawnością  weryfikacja na 
podstawie zaświadczenia/oświadczenia

□ TAK

□ NIE

ZAKREŚLIĆ KRZYŻYKIEM

□ mieszkaniec gminy Psary;

□ osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego;

□ z obszaru rewitalizowanego;

□ niepełnosprawność znaczna lub umiarkowana;

□ niepełnosprawność sprzężona;

□ zaburzenia  psychiczne;

□ niepełnosprawność intelektualna;

□ całościowe zaburzenia rozwojowe;

Osoba korzystająca z PO PŻ (należy załączyć odpowiednie 
zaświadczenie z OPS)

□ TAK
□ NIE

Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania Realizatora projektu o zmianie statusu       
w tym zakresie w trakcie mojego udziału w projekcie.

                                                                                                       …………………………………………..
                                                                                                              Podpis uczestnika



Usługi wsparcia

Asystentura rodzinna – wsparcie w wychowywaniu dzieci

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne  – porady psychologa

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne   – warsztaty kompetencji rodzicielskich

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne  -  techniki relaksacji dla dzieci

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – warsztaty edukacji finansowej 

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne  – warsztaty kompetencji rodzicielskich artystyczne

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne  – zdrowy styl życia – spotkanie z dietetykiem

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – treningi higieny osobistej i otoczenia domowego 

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne  – logopedia

Usługa dla rodziny - Rodzina do kina 

Pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………...…..

        czytelny podpis uczestnika/czki 

…………………………………

         miejscowość i data


