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Додаток № 1 до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ  

Форма заяви (заповніть великими літерами латинського алфавіту) 

ДАНІ УЧАСНИКА 
ІМ'Я (ІМЕНА) ТА ПІЗВИЩЕ  

PESEL            

ОСВІТА 

 нижча початкової 
 початкова 
 молодша школа 
 середня школа 
  старша середня школа 
 вища 

ВІДСУТНІСТЬ 
PESEL 

 СТАТЬ   ЖІНКА            ЧОЛОВІК 

Подано заяву про надання PESEL  

Довідка про тимчасовий захист, видана керівником 
Управління у справах іноземців 

 

ВІК НА МОМЕНТ ПОЧАТКУ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ  

КРАЇНА НАРОДЖЕННЯ    

КОНТАКТНІ ДАНІ (АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ В ПОЛЬЩІ) 

ВОЄВОДСТВО  ПОВІТ  

ГМІНА  МІСЦЕВІСТЬ  

ВУЛИЦЯ  № БУДИНКУ  
№ 
ПРИМІЩЕН
НЯ 

 

ПОШТОВИЙ КОД   -    КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН  

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА  

СТАТУС ОСОБИ НА РИНКУ ПРАЦІ НА МОМЕНТ ПОЧАТКУ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ 

СТАН НА РИНКУ 
ПРАЦІ 

 
безробітний, не зареєстрований у 
реєстрі бюро зайнятості, у тому 
числі: 

 безробітний довготривалий час * 
 інше 

 
Безробітний зареєстрований у 
реєстрі бюро зайнятості, у тому 
числі: 

  безробітний довготривалий час 
 інше 

 
економічно неактивна особа**, у 
тому числі: 

 інше 
 учень або студент 
 особа, яка не бере участі в курсах чи навчанні 

  працююча людина 

ВИД ДОПОМОГИ 

  соціально-побутова 
підтримка 

 послуги: 

 

 психологічна допомога 
 послуги перекладача 
 поради щодо вирішення повсякденних справ 
 послуги помічника / денної допомоги 
 юридична допомога 

 
СТАТУС УЧАСНИКА ПРОЕКТУ НА МОМЕНТ ПОЧАТКУ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ 

 
ОСОБА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ  АБО 

ЕТНІЧНОЇ МЕНШИНИ, МІГРАНТ, ОСОБА ІНОЗЕМНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ*** 

 НІ 
 Я ВІДМОВЛЯЮСЯ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ 
 ТАК 
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1. Я готовий брати участь у проекті «Люблінщина допомагає Україні», договір № RPLU. 
RPLU.11.02.00-06-0001 / 22, який реалізується в рамках Регіональної операційної програми 
Люблінського воєводства на 2014-2020 рр. Пріоритетна вісь 11 Соціальне включення, Захід 11.2 
Соціальні та медичні послуги. Цей проект здійснюється в Люблінському воєводстві. 
2. Я заявляю, що на дату приєднання до проекту «Люблінщина допомагає Україні» відповідаю 
вимогам зарахування для участі в проекті відповідно до Положення про зарахування. 
3. Я заявляю, що: 
Я ознайомився з проектною документацією, зокрема з цілями, положеннями та показниками, та 
приймаю їх умови. 
Мене повідомили, що проект фінансується Європейським соціальним фондом. 
4. Висловлюю, відповідно до ст. 7 роз. 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС 
2016/679 від 27 квітня 2016 р. т. зв. RODO, чітка та добровільна згода на обробку та збір моїх 
персональних даних Виконавцем та суб’єктами, які співпрацюють у реалізації проекту 
«Люблінщина допомагає Україні», для цілей, пов’язаних із відбором, моніторингом та оцінкою 
проекту, а також з метою необхідності для Бенефіціара проекту виконати зобов’язання щодо 
звітності перед Люблінським воєводством. Моя згода також поширюється на обробку даних у 
майбутньому, за умови, що ціль не буде змінена. 
  
5. Вищенаведена інформація відповідає дійсності, і я усвідомлюю відповідальність за надання 
неправдивих твердження. 
 

ДАТА ……………………              МІСЦЕВІСТЬ ……………………………      ПІДПИС …………………………………....... 
 

ПІДПИС ЗАКОННОГО ОПІКУНА …………………………………....... 
(у випадку неповнолітнього) 
* безробітний довготривалий час – визначення терміну «безробітний довготривалий час» різниться залежно від віку: 
 молодь (<25 років) - особа постійно безробітна більше 6 місяців (> 6 місяців),  
 дорослі (25 років і більше) - особа постійно безробітна понад 12 місяців (> 12 місяців). 
Вік учасника проекту визначається на основі дати народження та визначається за датою участі в проекті 
** економічно неактивна особа - особа, яка на даний момент не формує трудових стосунків (тобто не працює та не є 
безробітним). Особа, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною (відсутність на роботі, спричинена доглядом за 
дитиною протягом періоду, який не входить у відпустку по вагітності та пологах) вважається професійно неактивною, 
якщо вона вже не зареєстрована як безробітна (тоді статус безробітного є пріоритетним) 
*** Відмова надати інформацію рівносильна невідповідності вимогам проекту 

 

 

 

 

 

 
БЕЗДОМНА ЛЮДИНА 

АБО ЯКА СТРАЖДАЄ ВІД ЗАБОРОНИ ДОСТУПУ ДО ЖИТЛА 

 НІ 
 ТАК 

 
ЛЮДИНА З ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ 

 НІ 
  Я ВІДМОВЛЯЮСЯ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ 
 ТАК 

ОСОБА В ІНШІЙ НЕСПРЯТЛИВІЙ СОЦІАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ 
(КРІМ ЗГАДАНОГО ВИЩЕ) 

 НІ 
  Я ВІДМОВЛЯЮСЯ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ 
 ТАК 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ В ЛЮБЛІНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ 

ЗАЯВЛЯЮ ПРО НАМІР ЗАЛИШАТИСЯ В ЛЮБЛІНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ 

□ ТАК 

□ НІ 



 
«Люблінщина допомагає Україні» 

Позаконкурсний проект, що реалізується Регіональним центром соціальної політики у Любліні в рамках Регіональної 
операційної програми Люблінського воєводства на 2014-2020 рр. за співфінансування Європейського Союзу 

в рамках Європейського соціального фонду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДПИС ЗАКОННОГО ОПІКУНА …………………………………....... 

(у випадку неповнолітнього) 
 

 

 

 

                …………………………………                                                        ……..……………………….. 
місце, дата       розбірливий підпис 
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