Zadanie pn. „Centrum Edukacji Rodziny II” dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„CENTRUM EDUKACJI RODZINY II”
Ja, niżej podpisana/y:
Imię i nazwisko:
Adres:
(ulica, numer domu/mieszkania
kod pocztowy, miejscowość)
Telefon:
1. Deklaruję chęć udziału w projekcie „Centrum Edukacji Rodziny II” i oświadczam, że zapoznałem
się z regulaminem i kryteriami rekrutacji do projektu (załącznik nr 1.).
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Iskra
w celu rekrutacji oraz udziału w projekcie „Centrum Edukacji Rodziny II” zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (RODO).
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu i zobowiązuję się do przestrzegania
jego postanowień oraz systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostanę
zakwalifikowana/-y.
4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po
jego zakończeniu.
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt „Centrum Edukacji Rodziny II” jest
dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego.
6. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (tj. Dz. U. z 2016r.
poz. 1137) - „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 od 6 miesięcy do lat 8”.
7. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi
przez Fundację Iskra dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją
Projektu „Centrum Edukacji Rodziny II” na stronie internetowej projektu oraz w materiałach
promocyjnych.
UWAGA! DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE OSOBY Z NAJWIĘSZKĄ
LICZBĄ PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNYCH MIEJSC.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Miejscowość, data

Fundacja Wspierania Rodziny
i Społeczeństwa ISKRA
ul. Jurowiecka 33 lok. 4, 15-101 Białystok
NIP 542-33-57-172, KRS 0000781762

Czytelny podpis

e-mail: biuro@fundacjaiskra.org
telefon: 501-614-860
www.fundacjaiskra.org

Zadanie pn. „Centrum Edukacji Rodziny II” dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1. do Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie

Kryterium (zaznaczyć właściwe)

TAK/NIE

Jeśli w żadnym
polu nie
zaznaczono
„TAK”- uczestnik
otrzymuje „0” pkt
w pozostałych
polach

powiat - miasto Białystok
Adres zamieszkania na
terenie powiatu
(warunek konieczny na
przyjęcia do projektu)

powiat białostocki
powiat kolneński
powiat sokólski

Moja rodzina znajduje się w
sytuacji:
(5 pkt.)
Przeżywam trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo –
wychowawczych:
(2 pkt.)

Liczba punktów*

jest objęta wsparciem asystenta rodziny
lub nadzorem kuratora
została skierowana do udziału w projekcie przez
GOPS,MOPS, MOPR, PCPR, Sąd, OIK lub Szkołę
ograniczenie władzy przez umieszczenie dzieci w
pieczy zastępczej lub nadzór kuratora
zagrożenie ograniczenia władzy rodzicielskiej
rodzina znajdująca się w kryzysie
ubóstwo
bezdomność
bezrobocie

Moja rodzina spełnia
przesłanki do objęcia
pomocą społeczną z
powodu:
(po 1 pkt. za każdą
przesłankę)

niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
przemoc w rodzinie
potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
alkoholizm lub narkomania

Moja rodzina ma status:
(10 pkt.)
Uczestnik zakwalifikowany*:

uchodźców z Ukrainy
TAK

NIE

Łączna liczba punktów* :

Podstawowe zasady rekrutacji:
W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczestnicy z największą liczbą punktów, czyli Ci, którzy wykazują największą potrzebę objęcia
działaniami projektu. Następnie przyjmowani będą uczestnicy, którzy znajdują się w mniej trudnej sytuacji (na podstawie powyższych
kryteriów.) W sytuacji, gdy będzie bardzo duże zainteresowanie projektem zakładamy możliwość zwiększenia liczby przyjętych osób, jednak w
taki sposób, aby nie powodowało to mało zindywidualizowanego wsparcia dla pozostałych uczestników. Będzie to zwiększenie liczby przyjętych
osób o nie więcej niż 5 miejsc na powiat. W przypadku zupełnego braku wolnych miejsc, uczestnik trafi na listę rezerwową i będzie mógł wziąć
udział w kolejnej edycji projektu lub w sytuacji rezygnacji któregoś uczestnika z udziału w projekcie zająć jego miejsce.

PODPIS KANDYDATA DO PROJEKTU

PODPIS KOORDYNATORA PROJEKTU
*uzupełnia koordynator projektu

Fundacja Wspierania Rodziny
i Społeczeństwa ISKRA
ul. Jurowiecka 33 lok. 4, 15-101 Białystok
NIP 542-33-57-172, KRS 0000781762

e-mail: biuro@fundacjaiskra.org
telefon: 501-614-860
www.fundacjaiskra.org

