Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko
Krajeńskie, Piła”

Ankieta wstępna
do udziału w Projekcie ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach:
Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie , Piła”
1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………
4. Ilość członków gospodarstwa domowego………………….., w tym dorośli……….…dzieci……..…

L.p.

Kryteria dostępu

Proszę zaznaczyć
właściwą odpowiedź

 Tak
1.

Czy gospodarstwo domowe posiada komputer?

2.

Czy gospodarstwo domowe posiada dostęp do internetu?

 Nie
 Tak

3.

Czy gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe
uprawniające do otrzymywania wsparcia w ramach systemu
świadczeń rodzinnych?

 Tak
 Nie
 Tak
 Nie
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4.

Czy gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej?

 Nie
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Czy jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym?

 Tak

5.

Czy reprezentuje Pan/Pani dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w
trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do
uzyskania stypendiów socjalnych?

 Tak

6.

7.

Czy reprezentuje Pan/Pani dzieci i młodzież uczącą się z bardzo
dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny
miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni
aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym
publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”
(wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1.299,07 zł) ;

 Nie

 Nie

 Tak
 Nie

 Tak
8.

Czy reprezentuje Pan/Pani rodzinę zastępczą?

9.

Czy reprezentuje Pan/Pani samotnego rodzica?

 Nie
 Tak
 Nie

Oświadczenia:

(data i czytelny podpis składającego ankietę)
Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel/fax. 67 215 27 90
email: biuro@sgipn.pl
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1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji Projektu , zgodnie z ustawą z dn.29.08.97r. o ochronie danych osobowych
Dz.Ust.nr.133 poz.883
2. Oświadczam , że dane zawarte w ankiecie wstępnej są zgodne z prawdą.

