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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

„Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji  
usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” 

nr RPWM.11.02.03-28-0022/18 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

na lata 2014-2020. 

 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ  CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI! 

 

Ja niżej podpisana/podpisany 
 
…………………………………………………………………..………………………………..…………………………………………  
                                                                   (imię i nazwisko osoby dorosłej)  
 
…………………………………………………………………..………………………………..…………………………………………  
                                                                   (imię i nazwisko osoby dorosłej)  
 

Wyrażam/wyrażamy gotowość udziału w projekcie „Nowa droga - nowe szanse. Program 

aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”  i zgłaszam/y swoją rodzinę do 

udziału:  

 

Rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu  

 

Rodzina z problemem przemocy  

 
 

Liczba osób dorosłych w rodzinie  

  

Liczba dzieci w rodzinie  

 

1. Dane dotyczące członków rodziny:  

a) Dane rodziców 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

 

 

 

 



                                                        
                                         

2 
 

Numer PESEL  

Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  

Ulica   

Nr budynku/nr lokalu   

Miejscowość  

Kod pocztowy   

Gmina  

Powiat  

Województwo   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail  

  

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

Numer PESEL  

Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  

Ulica   

Nr budynku/nr lokalu   

Miejscowość  

Kod pocztowy   

Gmina  

Powiat  

Województwo   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail  

 

b) Dane dzieci:  

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

Numer PESEL  

Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  

Ulica   
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Nr budynku/nr lokalu   

Miejscowość  

Kod pocztowy   

Gmina  

Powiat  

Województwo   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail  
 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

Numer PESEL  

Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  

Ulica   

Nr budynku/nr lokalu   

Miejscowość  

Kod pocztowy   

Gmina  

Powiat  

Województwo   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail  
 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

Numer PESEL  

Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  

Ulica   

Nr budynku/nr lokalu   

Miejscowość  

Kod pocztowy   

Gmina  

Powiat  
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Województwo   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail  
 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

Numer PESEL  

Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  

Ulica   

Nr budynku/nr lokalu   

Miejscowość  

Kod pocztowy   

Gmina  

Powiat  

Województwo   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail  

 

2. Ankieta badająca poziom motywacji kandydata/kandydatki do udziału w Projekcie 

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, której celem jest określenie poziomu Pani/Pana 
motywacji do udziału w projekcie „Nowa droga - nowe szanse”. Program aktywizacji usług 
lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek. 
Bardzo prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi. 
 
Prosimy określić wstawić krzyżyk (x) w kratce z odpowiedzią, z którą najbardziej się Pan/Pani 
zgadza. 
 

L.p. Zakres tematyki 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej 

tak 
Raczej 

nie 
Zdecydowanie 

nie 

1. Zgłaszam się do udziału w 
projekcie, ponieważ 
potrzebuję pomocy w 
rozwiązaniu problemów w 
mojej rodzinie. 

    

2. Uważam, że udział   w 
projekcie zwiększy  moją 
aktywność 
społeczną. 

    

3. Uważam, że udział   w     
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projekcie poprawi moją 
sytuację rodzinną. 

4. Uważam, że udział w 
projekcie pozwoli mi uwierzyć 
w swoje możliwości i podnieść 
samoocenę. 

    

5. Uważam, że udział w 
projekcie zwiększy motywację 
do rozwoju osobistego. 

    

6. Wierzę, że udział w projekcie 
pomoże zmienić coś w moim 
życiu. 

    

7. Zgłaszam się do udziału w 
projekcie, bo chcę zapewnić 
bezpieczeństwo sobie i 
bliskim. 

    

8. Zgłaszam się do projektu, 
ponieważ chcę podnieść 
swoje umiejętności 
wychowawcze.  

    

 

3. Oświadczam (-my), że zapoznałem się z regulaminem projektu i będę go 
przestrzegać. 

4. Oświadczam (-my), że będę uczestniczył w zajęciach/warsztatach realizowanym w 
ramach projektu. 

5. Oświadczam (-my), że nasza rodzina spełnia kryterium rodziny wielodzietnej.  

TAK NIE 

 

√……………………………………..…                                                   √…………………………….……….………...….             

 (miejscowość, data)                     

   √…………………………………….………...….                                  

                                                                                                (czytelne podpisy rodziców) 


