
 
Dokumentacja projektu pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020,  który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0071/17 
 

 

 

 
Realizator projektu: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”, ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica 

(załącznik nr 2 do regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe”) 
 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI DO UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE 
pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych 
 
 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko oraz PESEL) _____________________________________ niniejszym oświadczam, 

że jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie 

Treningowe”, gdyż w chwili składania niniejszego formularza spełniam następujące kryteria/warunki (należy zaznaczyć dane 

pole): 

1.  - zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: na terenie powiatu dębickiego, miejskich/miejsko-wiejskich gmin 
ościennych z województwa podkarpackiego (Ropczyce, Ostrów, Przecław, Radomyśl Wielki), 

2. Wypełnia kobieta:  - jestem w wieku 16-60 lat  Wypełnia mężczyzna:  - jestem w wieku 16-65 lat 
3. jestem osobą z niepełnosprawnościami: 

 
stopień:  - lekki 
  - znaczny       
  - umiarkowany 
 
informacje na temat niepełnosprawności/rodzaj:  
  - osoba z niepełnosprawnością sprzężoną 
  - osoba z zaburzeniami psychicznymi 
  - osoba z niepełnosprawnością intelektualną 
  - osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 
  - inny: __________________________________________________ 
 

W celu weryfikacji uzyskania dodatkowych (w trakcie oceny merytorycznej), należy zaznaczyć, dane pole: 
 
  - jestem osobą samotnie prowadzącą gospodarstwo domowe 
 

Wysokość kryterium dochodowego na podstawie średniej arytmetycznej z ostatniego roku wyniosła: 
 
I. dla osoby samotnie gospodarującej (na osobę w rodzinie): 
 

 - od 0 zł do 542 zł 
 - od 543 zł do 650 zł 
 - od 651 zł do 750 zł 
 - od 751 zł do 850 zł 
 - powyżej 850 zł 

II. dla osób gospodarujących - więcej niż jedna (na osobę w 
rodzinie): 

 - od 0 zł do 456 zł 
 - od 457 zł do 550 zł 
 - od 551 zł do 650 zł 
 - od 651 zł do 750 zł 
 - powyżej 750 zł 

 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 
 
 

 
(miejscowość i data) 

 

 
 

  

(czytelny podpis kandydata/ki - w przypadku, gdy kandydat/ka jest osobą niepełnoletnią lub z powodu posiadanej dysfunkcji nie jest w stanie złożyć podpis 
osobiście/samodzielnie, wówczas czytelny podpis składa/ją opiekun/owie prawny/ni/ustawowy/wi) 

 


