
 
 

Załącznik nr 1 

 

Skierowanie 

do udziału w szkoleniu dla Mentorów  

realizowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności” 

 
 
 

 

 

Lp. Powiat Miasto Nazwa Instytucji  
(wraz z adresem 

korespondencyjnym) 

Imię i Nazwisko Mentora Motywacja 
Mentora  

(skala 1-5) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Skala oceny motywacji Mentora: 

5 pkt. – bardzo wysoka motywacja 

4 pkt. – wysoka motywacja 

3 pkt. – umiarkowana motywacja 

2 pkt. – niska motywacja 

1 pkt. -  brak motywacji 

 

 

 

 

 

............................................                                            .............................................................................. 

Miejscowość, data                                                            Podpis kierującego oraz pieczęć instytucji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

do projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności” 

 

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu dla Mentorów 

1. DANE OSOBOWE 

Nazwisko Imię PESEL: 

Wiek  
(ukończone lata) 

Płeć:     □ kobieta      □ mężczyzna Wykształcenie: 

       2a. ADRES ZAMIESZKANIA 

Województwo Kod pocztowy Miejscowość 
 
 

Obszar: □ miasto  □ wieś 
Ulica,  
numer domu / lokalu 

Telefon kontaktowy: Adres poczty elektronicznej (e-mail): 
 
 

       2a. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica,  
numer domu / lokalu 

- opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 

□ tak                □ nie 

Oświadczenia o spełnianiu kryteriów formalnych 
 

Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz treści art. 25 KC* oświadczam, 

iż: 

1. pozytywnie przeszedłem/-am proces usamodzielniania i stanowię wzór do naśladowania, 

2. będę wspierał/-a wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek  

opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w przygotowaniu  

do usamodzielnienia w ramach Biura Mentoringu prowadzonego przez Instytucję: 

 

 

 

3. zamieszkuję/nie zamieszkuję** na terenie województwa pomorskiego pod adresem:  

 

………………………………………………………………………………………………………  

*art. 25 KC „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  

z zamiarem stałego pobytu” 

** Niepotrzebne skreślić 

Verte! 

 

Nr ewidencyjny: 

……/M/2015 

Powiat Miasto Nazwa Instytucji 

   
 



 
 

 

Oświadczam, że: 

 
1. Chcę uczestniczyć w szkoleniu dla Mentorów organizowanym w ramach projektu „Droga do samodzielności”. 
2. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą przeprowadzane w ramach Projektu. 
3. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych 

w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 
poz. 926, z późn. zm.), do celów niezbędnych do realizacji Projektu, związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, 
monitoringu, promocji i ewaluacji Projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta Projektu 
z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Pośredniczącej. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych 
w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem(am) 
poinformowany(a) o celu zbierania danych, prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
przetwarzanych przez Beneficjenta Projektu oraz Instytucję Pośredniczącą.  

4. Przyjmuję do wiadomości, iż po przystąpieniu do Projektu: 
a) administratorem moich danych osobowych będzie Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 
b) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) - dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

c) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Droga do samodzielności” 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 

d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach Projektu; 

e)  mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
5. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.powiat-lebork.com. 
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Powiat Lęborski i Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego (w całości i we fragmentach) dla potrzeb monitoringu, ewaluacji i promocji Projektu zgodnie z 
przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o celu wykorzystania mojego wizerunku. 

7. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem. 
8. Zostałem pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  
9. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że projekt „„Droga do samodzielności” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
10. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu dla Mentorów w ramach projektu innowacyjnego 

testującego „Droga do samodzielności” oraz jestem przedstawicielem grupy docelowej wymienionej § 6 niniejszego 
regulaminu. 

11. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie „Droga do samodzielności”  nie będę wnosił/a żadnych 
zastrzeżeń ani roszczeń. 

12. W przypadku zakwalifikowania do projektu „Droga do samodzielności”  zobowiązuję się do podpisania Deklaracji 
Uczestnictwa w Projekcie oraz do aktywnego udziału w szkoleniu i wdrożenia produktu finalnego. 

13. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem. 
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 

 

Miejscowość, ……………………………….. 
(data) 

………………………………………… 
Imię i Nazwisko  
 

 

OŚWIADCZENIE  

 

o akceptacji warunków zawartych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu dla Mentorów w ramach 

projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

Oświadczam, że akceptuję w całości Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu dla Mentorów w ramach projektu 

innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności”, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego 

Nr ……./2014 z dnia …………………………. r.  

 

 

           
………………………………………………………………. 
 (czytelny podpis kandydata do udziału w projekcie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


