
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach  

w Dziennym  Domu Senior+ 

w  Jawiszowicach 

  

Niniejszym deklaruję swój udział w zajęciach dla osób 60+, nieaktywnych zawodowo, które będą 

realizowane w   Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach przy ul. Bielskiej 2. 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia /PESEL……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że jestem osobą : ( proszę właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 

[    ]  zamieszkującą samotnie 

- mój dochód obliczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

 (tj. z 2017r.poz. 1769) wynosi zł…………………………………………………………………………………………… złotych 

(objaśnienia w zakresie ustalenia dochodu zawarto w pouczeniu Deklaracji) 

 

[    ]  zamieszkującą z rodziną, ale prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe 

- mój dochód obliczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(tj. z 2017r. poz.1769) wynosi zł …………………………………………………………………………………………..złotych 

(objaśnienia w zakresie ustalenia dochodu zawarto w pouczeniu Deklaracji) 

 

[    ]  zamieszkującą z rodziną  i prowadzącą z nią wspólne gospodarstwo domowe 

-mój dochód obliczony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(tj. z 2017r. poz.1769) wynosi ……………………………………………………………………………………………..złotych 

(objaśnienia w zakresie ustalania dochodu zawarto w pouczeniu Deklaracji) 

 

[    ]   samodzielną 

[    ]   wymagającą częściowej pomocy lub opieki 

[    ]   wymagającą stałej i długotrwałej pomocy i opieki 

[    ]   aktywną zawodowo 

[    ]   nieaktywną zawodowo 

[    ]   wymagającą dowiezienia i odwiezienia   do   Domu Senior+ 

[    ]   nie wymagającą dowiezienia i odwiezienia  do  Domu Senior+ 

 

Jestem zainteresowana/y  wsparciem w zakresie aktywizacji:  (  proszę właściwe zaznaczyć) 

[    ]  ruchowej 

[    ]  edukacyjnej 

[    ]  kulturalnej 

[    ]  rekreacyjnej 

[    ]  opiekuńczej  ( w tym ciepłego posiłku) 



Uzasadnienie złożenia Deklaracji Uczestnika: 

( krótkie uzasadnienie, którego treść będzie brana pod uwagę w przypadku większej ilości kandydatów 

o równym dochodzie przypadających na jedno miejsce w Dziennym Domu) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w Deklaracji Uczestnika danych osobowych na potrzeby 

rekrutacji do  Domu Senior+ w Jawiszowicach. 

 

………………………………………………………                                               ………………………………………………………….. 

Miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Pouczenie: 

Wyliczając dochód osoby lub rodziny należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie deklaracji. 

    Obliczając dochód w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, 

czyli bez podatku od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie społeczne, 

kwoty alimentów płaconych na rzecz innych osób. 

   W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub w okresie pobierania 

świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego, przekraczającego pięciokrotność kryterium 

dochodowego  danej rodziny, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, 

poczynając od miesiąca, w którym został dochód uzyskany. 

   W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego  za dany okres , kwotę tego dochodu uwzględnia 

się w dochodzie osoby lub rodziny, przez okres za który uzyskano dochód. 

  Do dochodu nie wlicza się jednorazowego  pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze 

oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. 

  Dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 288 złotych. 

  W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, sposób obliczania dochodu  zależy od 

formy opodatkowania tej działalności. 

 

   

 


