ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
do udziału w projekcie pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w
ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion, 8. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

1. Imię i nazwisko: …..................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: …............................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: …............................................................................................................................
4. Ilość członków gospodarstwa domowego …......, w tym: dorośli …......., dzieci …............. .

A.

KRYTERIA DOSTĘPU (właściwą odpowiedź zaznaczyć krzyżykiem)

1.

Czy gospodarstwo domowe posiada dostęp do Internetu ?
 - TAK
 - NIE

2.

Czy gospodarstwo domowe posiada komputer ?
 - TAK
 - NIE

3.

Czy w gospodarstwie domowym wychowywane jest co najmniej
jedno dziecko w wieku 6 – 18 lat ?
 - TAK
 - NIE

B.

KRYTERIA PUNKTOWE (właściwą odpowiedź zaznaczyć krzyżykiem)

4.

Czy gospodarstwo domowe, funkcjonuje jako rodzina zastępcza ?
 - TAK
 - NIE

5.

Ilość dzieci wychowywana w gospodarstwie domowym?
 - 1  - 2  - 3  - 4  - więcej, ile …........

6.

Czy członkiem gospodarstwa domowego jest :

a.

Osoba niepełnosprawna
 - TAK
 - NIE

b.

Osoba bezrobotna
 - TAK

 - NIE

Rolnik
 - TAK

 - NIE

c.
d.

Osoba z wykształceniem podstawowym lub zawodowym w wieku
aktywności zawodowej, nieucząca się
 - TAK
 - NIE

e.

Osoba z wykształceniem średnim w wieku aktywności zawodowej,
nieucząca się
 - TAK
 - NIE

7.

Gospodarstwo domowe, w którym średnia ocen, co najmniej 1
dziecka na koniec roku szkolnego 2010/2011 była :

Punktacja
(WYPEŁNIA URZĄD!)

a.

Niższa niż 3.5 - 

b.

Wyższa lub równa 3.5 i niższa niż 4.0 - 

c.

Wyższa lub równa 4.0 - 

8.

Czy członek/członkowie gospodarstwa domowego uczestniczą/yli
w realizacji kontraktu socjalnego i kontrakt ten jest lub został
prawidłowo realizowany ?
 - TAK
 - NIE

9.

Czy kwalifikujący członkowie gospodarstwa domowego deklarują
chęć podpisania kontraktu socjalnego ?
 - TAK
 - NIE
RAZEM :

Załączniki :
 - dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto każdego członka gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający
moment złożenia ankiety,
 - kserokopia dowodu osobistego,
 - zaświadczenie o pobieraniu nauki lub spełnianiu obowiązku nauki przez dzieci i młodzież,
 - kserokopia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ankiecie zgłoszeniowej dla potrzeb realizacji
projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – einclusion, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).

…........................................................................
(Miejscowość, data)

WYPENIA URZĄD !
Data złożenia ankiety zgłoszeniowej

…........................................................................
(podpis własnoręczny osoby składającej ankietę)

Podpis osoby przyjmującej ankietę zgłoszeniową

ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE
GMINY MRĄGOWO, POK. 2, PARTER DO DNIA 30 MARCA 2012 R.
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DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

