
  

   

 

 

 

Załącznik 1 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Białystok Sąsiadom” 

 

To jest formularz zgłoszeniowy do projektu „Białystok Sąsiadom”, który realizowany jest w ramach 

projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizatorem 

projektu „Białystok Sąsiadom” jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza  

w Białymstoku (www.ckubialystok.pl). 

Celem projektu „Białystok Sąsiadom” jest podniesienie umiejętności podstawowych obywateli 

Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły 

podnieść poziom umiejętności z zakresu kompetencji podstawowych oraz kompetencji społecznych 

poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz, dla chętnych uczestników, 

pomoc prawniczą i psychologiczną. 

Ze wsparcia w ramach projektu „Białystok Sąsiadom” może skorzystać osoba, która: 

1. ukończyła 18. rok życia, 

2. jest obywatelem Ukrainy i przekroczyła granicę Polski po 24 lutego 2022 r. 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza i wskazanie informacji, które pomogą nam podjąć 

decyzję o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji. Wniosek niekompletny zostanie odrzucony. 

W przypadku trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza, możliwe jest uzyskanie pomocy  

w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32. 

W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem (tel. 85 651 58 55).  

Szczegóły dotyczące projektu i zakresu wsparcia zawarte są w regulaminie udziału w projekcie, 

znajdującym się na stronie Centrum . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
do udziału w modelu „Białystok Sąsiadom” realizowanym w ramach projektu 

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” 
 

Część I. Dane zgłoszeniowe. 
Wypełnienie tej części formularza jest obowiązkowe. 

Imię/imiona: 
 

 
 

Nazwisko: 
 

 
 

Obywatelstwo: 
 

 
 

Data urodzenia: 
 

 
 

PESEL: 
 

 

Płeć: 
 

         mężczyzna                    kobieta 
 

Data przyjazdu do Polski: 
 

 
 

Status prawny pobytu  
w Polsce (wybierz jedno): 
 

o Status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca 
o W trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej 
o Pobyt rezydenta długoterminowego EU 
o Zezwolenie na pobyt czasowy 
o Zezwolenie na pobyt stały 
o Wiza 
o W trakcie postępowania legalizacyjnego 
o Inny: podaj szczegóły  
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa, numer i seria 
dokumentu 
potwierdzającego status 
cudzoziemca: 

 

Wykształcenie (wybierz 
jedno): 

o podstawowe 
o zawodowe 
o średnie 
o wyższe 

Numer telefonu: 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

………………………………………………………………………………. 
        Czytelny podpis uczestnika projektu 

  


