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Załącznlknr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa

w projekcie pt. ,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu PieczY
zastępczęj, usług opiek uńczy ch i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

KWE STIONARIUSZ REKRUTACYJNY
Kandydata do udziału

w projekcie partnerskim pt.: ,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodzinY
i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie

wągrowieckim"

CZĘśC A. DANE oSoBY- POTENCJALNEGO UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI
PROJEKTU:

IMIE

NAZWISKo

PŁEC

PESEL

ADRES
ZAMIESZKANIA

TELEFoN

ADRES E_MAIL

WYKSZTAŁCENIE

Brak
Podstawowe ( szkoła podstawowa )

Gimnazjalne ( gimnazjum )

P onad gimn azj a\ne ( L ic eum, li ceum profi lowane,

technikum, technikum uzupełni aj ące, zasadni cza szkoŁa

zawodowa )
Policealne ( szkoły policealne )

Wyższe, w tym :

studia krótkiego cyklu Q,{auczycielskie Kolegium
Językowe, Kolegium Pracownikow Słuzb Społecznych
(podlega MPiPS))
studia licencjackie lub odpowiedniki (Studia I stopnia
(tytuły zawodowe: inzynier, licencj at),

studia podyplomowe, studia magisterskie lub
odpowiedniki (Studia II stopnia oraz jednolite studia

magisterskie (tl,tuł zawodowy: magister)),

studia doktoranckie

STATUS NA RYNKU
PRACY

!
n
D

n

Bezrobotny/a, w tym:

III profil pomocy
Długotrwale bezrobotny/a
Żadnę zporyższych
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Biemy/a zawodowo
zŃrudntonyla

oSTATNIO
WYKONYWANY
ZAWoD
Czy Pan /Pani korzysta
bezpośrednio lubjako
członek rodziny ze
świadczeń pomocy
społecznej, zgodnię z
ustawą z dnia 12 marca
2004 r, o pomocy
społęcznei:

n TAK NIE

Czy Pan/Pani jest osobą
o której mowa w art. 1

ust.2 ustawy z dnta 13

cZeTwQa 2003r. o
zatrudnieniu socj alnym :

! TAK
! bezdomną rcalizującą indywidualny program

wycho dzen ia z bęzdomno ści, w ro zumieniu przepi sów
o pomocy społecznej,

! uzależnioną od alkoholu,
n uza\ężnloną od narkotyków lub innych środków

odutzających,
! chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie

zdrowia psychicznego;
D długotrwale bezrobotną:

! zwolnioną zzakładu karnego, mającątrudności w
integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej;

! uchodźcą r eallzującym indywidualny pro gram integracj i,

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

D osobąniepełnosprawną.
D NIE

Czy jest Pan/Pani
osobą, o której mowa w
ustawie z dnta9
QzęTwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i
systemie pieczy
zastępczej,tj. osoba
ktora:

- pełni funkcję rodziny zastępczej
! TAK ! NIE
- przebywaw pieczy zastępczej:
! TAK D NIE
- przebywŃaw pieczy zastępczej:
! TAK ! NIE
- jest członkiem rodziny przeżywającej trudności
funkcj i opiekuńczo - wychowawczych
l] TAK ! NIE

w pełnieniu

Czy w Pana/Pani
rodzinie jest
prowadzonę przęz
Gminę wsparcie w
formię pracy zrodziną
lub pomocy w opiece i
wychowaniu dziecka
(asvstent rodzinv):

n TAK D NIE
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Czy jest Par/ Pani
osobą nieletnią, wobec
której zastosowano
środki zapobiegania i
Zwalczania
demoralizacji i
przestępczości:

D TAK NIE

Czy przebywa ParVPani
w młodzieżowym
ośrodku
wychowawczym lub
młodziezowym ośrodku
socjoterapii, o których
mowawustawie zdnla
7 wrzęśnia 1991r o

systemie oświaty:

! TAK ! NIE

Czy posiada Pan/Panl
ważnę orzęQzenle
potwierdzające
niepełnosprawność

! TAK
-,^+^1^,- uoląrvrrJ olvlJrvlr t.,

- rodza; niepełnosprawności / symbol

- ważność orzeczenia

n NIE

Czy jest ParVPani osobą
niesamodzielną? ! TAK ! NIE

Czy jest ParVPani
objęta usługami
opiekuńczymi?

n TAK ! NIE

Czy korzysta Parr/Panl
ze świadczenta
pielęgnacyjnego z
tl.tułu rezygnacjt z
pracy ze względu na
konieczność
sprawowania opieki
nad osobą z
niepełnosprawnością?

TAK NIE

Czyjest Pan/Pani osobą
bezdomną? ! TAK D NIE

Czy Pan/Pani korzysta
bezpośrednio lub jako
członek rodziny z
Programu
Operacyjnego Pomoc
zvwnościowa?

! TAK
- jeśli TAK, to czy jesteś osobą korzystającąz działń
towarzyszących: ! TAK D NIE
- jeśli TAK, to z jakiego rodzaju dzińantowarzyszących

D NIE
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Ć.zy Pan/Panibrała tub l ! TAK
bićrzę udziałw innych I prorrę podać szezęgołowe informacje

projektach
współfinansowanych
pr zęz IJ nię Europej ską?

D NIE
Pouczenie:
Porlanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna

z brakiem możliwości uclzielenia wsparcia w ramach Projektu.

CZĘśC B. Informacja doĘcząca sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej

/niesamodzielnei

danych osobowych dla potrzeb

rekrutacji, organizacjii oceny projektu (zgodnie z przepisami ustawy z dnta 29 sierpnia

I997r.o och_ronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz,9ż2) w celach objętych

działalnością instytucji i realizowanego przeznią projektu pn.: ,,Projekt poprawiający

dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych

i asystenckich w powiecie wągrowieckim",

CZYTELNY PODPIS
/ SKŁADAJĄCEGO ANKIETĘ/

PEŁNOMOCNIKA/OPIEKUN4 PIŁĄWNEGO

1. Zd"tr"ś., d" po."o*iu,ę (proszę zaznaczyć odpowiednio)

- wstawanie złożka i powrót do niego:

l samodzielnie tr z pomocą częściową tr pomocą całkowitą

- przygotowania posiłków:
l samodzielnie D z pomocą częściową n pomocą całkowitą

- chodzenie w obrębie mieszkania:
l samodzielnie ! z pomocą częściową D pomocą całkowitą

- opuszczanie mieszkania i powrót do niego:

l samodzielnie D z pomocą częściową D pomocą całkowitą

- korzystanie ze środków komunikacji:
n samodzielnie ! z pomocą częściową ! pomocą całkowitą

- przemieszczanię się poza miejsce zamieszkania:

n samodzielnie ! z pomocą częściową n pomocą całkowitą

- inne, nie wymienione wyzej ( wskazać jakie)
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CZYTELNY PODPIS
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PEŁNOMOCNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO


