
MIEJSCE SPOTKANIA –  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE, ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
 

Projekt objęty umową: Umowa DRP-X/130/MA/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej 
– Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. 
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KARTA UCZESTNIKA/REALIZATORA PROJEKTU* - właściwe zaznaczyć znakiem X* 

 
IMIĘ I NAZWISKO  
UCZESTNIKA/REALIZATORA PROJEKTU* 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON I EMAIL DO KONTAKTU   

WERYFIKACJA DANYCH: NA PODSTAWIE DOKUMENTU: DOWÓD OSOBISTY*/PASZPORT*/INNY* – JAKI? 

DODATKOWO: 

OBYWATELSTWO 

 POLSKIE 

 INNE – JAKIE? ………………………… 

WIEK 

 + 18 

 - 18 

DLA OSÓB Z UKRAINY  
- ZAZNACZYĆ PRZYBYCIE DO POLSKI* 

 PRZED 24 LUTEGO 2022 

 PO 24 LUTEGO 2022 

DOŁĄCZYĆ  
ODPOWIEDNIE  

ZAŁĄCZNIKI 

 

DOTYCZY REALIZATORA: 
 
NAZWA ZAJĘĆ,  
KTÓRE PROWADZI* 

* ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE znakiem X 

 Poradnictwo specjalistyczne – porady prawne, psychologiczne i psychoterapia dla cudzoziemców oraz Polaków, którzy potrzebują takiego wsparcia czy 
konsultacji w kontekście cudzoziemców 

 Zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców w 3 grupach wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli  

 Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy.  

 Tłumaczenie w mowie i piśmie - tłumaczenie podczas rekrutacji (dokumentacja projektu) oraz zajęć realizowanych w projekcie 

 Warsztaty otwarte dla chętnych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych z 
oddziałami/klasami integracyjnymi i przygotowującymi dla cudzoziemców.  

 Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, rodzin, organizacji i placówek pomagających cudzoziemcom 

 Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla kobiet 

 Grupy wsparcia i zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży 

 Zajęcia integracyjne dla uczniów z placówek, do których uczęszczają cudzoziemcy 

 Półkolonie tematyczne dla dzieci i młodzieży oraz chętnych opiekunów 

DOTYCZY UCZESTNIKA: 
 
NAZWA ZAJĘĆ,  
W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ* 

* ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE znakiem X 

 Poradnictwo specjalistyczne – porady prawne, psychologiczne i psychoterapia dla cudzoziemców oraz Polaków, którzy potrzebują takiego wsparcia czy 
konsultacji w kontekście cudzoziemców 

 Zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców w 3 grupach wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli  

 Tłumaczenie w mowie i piśmie - tłumaczenie podczas rekrutacji (dokumentacja projektu) oraz zajęć realizowanych w projekcie 

 Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy.  

 Warsztaty otwarte dla chętnych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych z 
oddziałami/klasami integracyjnymi i przygotowującymi dla cudzoziemców.  

 Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, rodzin, organizacji i placówek pomagających cudzoziemcom 

 Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla kobiet 

 Grupy wsparcia i zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży 

 Zajęcia integracyjne dla uczniów z placówek, do których uczęszczają cudzoziemcy 

 Półkolonie tematyczne dla dzieci i młodzieży oraz chętnych opiekunów 
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ZGODY I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/REALIZATORA PROJEKTU 

 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu dostępnym na stronie www.dlarodziny.zgora.pl i będę przestrzegał jego postanowień. 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję informację RODO i regulacje związane z wirusem SARS-CoV-2, które są integralną częścią regulaminu. 

• Oświadczam, że nie korzystam z tych samych form wsparcia/zajęć w innym miejscu/projekcie. 

• Oświadczam, że będę brał/a udział w wybranych zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ewentualne nieobecności będę zgłaszał/a i usprawiedliwiał/a. 

 

• Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie. 

 

• Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art.233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny (Dz. U. z dnia 1997r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

 

………………………………………….……………………….……………… 

Czytelny podpis uczestnika/realizatora projektu 

W przypadku, gdy uczestnik jest nieletni wypełnić zgodę rodziców/opiekunów.  

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W PROJEKCIE MIEJSCE SPOTKANIA DLA NIELETNICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko): .……………………………………………………………………………………………………..…………. 

w zajęciach realizowanych w ramach projektu MIEJSCE SPOTKANIA wskazanych w tabeli powyżej oraz przyjmuję powyższe oświadczenia i zobowiązania.  

 

 

 

………………………………………….……………………….……………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika projektu 

 

 

………………………………………….……………………….……………… 

Miejscowość i data 
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ZAŁĄCZNIKI – właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

Dla realizatorów: 

 Oświadczenia zleceniobiorcy - realizatora do zawarcia umowy na realizację zadań w projekcie i umowa zlecenie 

 CV zleceniobiorcy - realizatora poświadczające jego kwalifikacje i kompetencje do realizacji zadań w projekcie 

 Karta uczestnika/realizatora projektu 

 Regulamin udziału w projekcie – dla uczestników i realizatorów w tym informacja o przetwarzaniu danych osobowych tzw. RODO i regulacje związane  

z pandemią wirusa SARS-CoV-2  

Po wykonanej pracy należy dołączyć: 

 Protokół odbioru pracy  

 Listy obecności udziału w zajęciach wraz z harmonogramem zajęć 

Dla uczestników: 

 Karta uczestnika/realizatora projektu 

 Regulamin udziału w projekcie – dla uczestników i realizatorów w tym informacja o przetwarzaniu danych osobowych tzw. RODO i regulacje związane  

z pandemią wirusa SARS-CoV-2 

 Oświadczenie uczestnika projektu - obywatela Polski o działaniach podejmowanych na rzecz cudzoziemców  

 Zgoda rodziców/opiekunów na udział w projekcie dla nieletnich uczestników zajęć – integralna część karty uczestnika/realizatora projektu 

 Podczas półkolonii- karta kwalifikacyjna dla uczestnika i regulamin półkolonii  

 


