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REKOMENDACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Razem możemy więcej II” 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 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).  

 
…………………………………………………………………. 

Podpis osoby/przedstawiciela rodziny  zgłaszanej 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY / RODZINY*  
ZGŁASZANEJ 

 

KONTAKT DO OSOBY ZGŁASZANEJ DO 
UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
NUMER TELEFONU ……………………………………………………………………..…….. 
 
ADRES EMAIL …………………………………………………………………………………….. 

Ww. osoba/rodzina zgłasza chęć udziału / 
potrzebę otrzymania wsparcia  

☐ SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W MOBILNYM PUNKCIE 
WSPARCIA 

DOSTĘPNE WSPARCIA: 

☐ PSYCHOLOGICZNE 

☐ PRAWNE 

☐ PEDAGOGICZNE 

☐ INNE (wpisz jakie)?………………………………………………………………………………… 

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

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/GMINA  

MIEJSCOWOŚĆ  

Dzieci, młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ich 
rodzice/opiekunowie prawni  

☐ NIE             ☐ TAK 

Dzieci, młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych oraz ich rodzice/opiekunowie prawni  ☐ NIE             ☐ TAK 
Dzieci, młodzież, dorośli znajdujący się w trudnej sytuacji m.in. osoby przebywające w 
niepełnych rodzinach (półsieroty) 

☐ NIE             ☐ TAK 

Rodzina objęta niebieską kartą ☐ NIE             ☐ TAK 

Rodzina wielodzietna ☐ NIE             ☐ TAK 

Rodzina korzystające z Programu Operacyjnego Polska Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020  ☐ NIE             ☐ TAK 

Osoba/rodzina korzystająca z pomocy społecznej ☐ NIE             ☐ TAK 

 

UZASADNIENIE: ………………………………………..………………………………………………….………………………………………..…………………………. 

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

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

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

 

      ………..…………..….……………..……......................................................................  
 podpis rekomendującego do udziału w projekcie 
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Wyciąg z regulaminu projektu: 
Do udziału w projekcie mogą być kierowane osoby, które zgodnie z definicją zawartą w wytycznych odnośnie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 należą 
do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to m.in.:  
1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz  osoby i rodziny kwalifikujące się do 

objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu 
ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, przeżywające trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o 
cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub 
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

2) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające 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,  

3) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.),  

4) rodzice dzieci/młodzieży przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 

5) rodziny : 

a) korzystające z asystentury rodzinnej,  

b) posiadające ograniczoną władzą opiekuńczo-wychowawczą,  

c) objęte procedurą Niebieskiej Karty, nadzorem kuratorów,  

d) wspomagane przez Program Operacyjny Polska Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 
6) dzieci i młodzież korzystająca z placówek wsparcia dziennego, 
7) pracownicy i wolontariusze jednostek wsparcia rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące 

pieczę zastępczą.  


