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                                                                                          Załącznik nr 1 

 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie 

 „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”                                                                                                                 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

        Klub Integracji Społecznej w Raciborzu  

 

Imię i Nazwisko   

PESEL  

Adres zamieszkania   

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego 
pochodzenia 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 

Rodzaj uczestnika        - osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

- osoba bierna zawodowo 

- osoba niepełnosprawna - Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się 

osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r , poz. 511, z późn. zm.), a także 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia               

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. 2017 

poz. 882, zpóźn. zm.) , tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym 

dokumentem poświadczającym stan zdrowia. IZ ma możliwość 

rozszerzenia ww. grupy również na inne osoby z niepełnosprawnościami 

(lub wybrane ich kategorie). Definicja opracowana na podstawie 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans                             

i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet  i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020.Informacje dodatkowe: Potwierdzeniem 

statusu osoby niepełnosprawnej jest orzeczenie o niepełnosprawności. 

Natomiast pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami 

psychicznymi). Na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może 

przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument  

poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie 

zdrowia lub opinię. 
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Wykształcenie 

 niepełne podstawowe  podstawowe  gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne  zasadnicze zawodowe  średnie zawodowe 

 średnie ogólnokształcące  policealne  wyższe zawodowe 

 wyższe magisterskie i równorzędne 

Telefon  

Adres e-mail  

 

 

 

 

 

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

data i podpis przyjmującego zgłoszenie     data i podpis uczestnika  

  

 

 


