
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

                                                                                       Załącznik nr  1  

do Regulaminu udzielania i rozliczania bonów społecznych  

 

WNIOSEK  

o udzielenie bonu społecznego  

(należy wypełnić wszystkie pola we wniosku, jeśli nie dotyczy postawić kreskę) 
 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa grupy seniorów 

(umowna nazwa, pod którą grupa funkcjonuje w swoim środowisku) 

 

 

2. Skład grupy seniorów (minimum 5 osób w wieku +55) 

Lider grupy seniorów (osoba upoważniona przez członków grupy seniorów do ich reprezentowania na 
etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie 
bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz do rozliczenia finansowego bonu społecznego) 

Imię i nazwisko PESEL Miejscowość zamieszkania Gmina 

    

Członkowie grupy seniorów (osoby starsze tworzące grupę seniorów),(można dodawać wiersze w tabeli) 

Imię i nazwisko PESEL Miejscowość zamieszkania Gmina 

    

    

    

    

 

3. Czy którakolwiek z osób tworzących grupę otrzymała bon społeczny w ramach projektu 
„Bony dla seniorów”(proszę  zaznaczyć właściwe znakiem  „X”) 

 

TAK              NIE    

 

Jeśli TAK proszę podać w którym roku/latach?  
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4. Charakterystyka grupy seniorów  

(Kim są uczestnicy grupy seniorów? Jakie mają doświadczenie w realizacji projektów senioralnych?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dane kontaktowe lidera grupy seniorów 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania:  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE SPOŁECZNYM 
 

1. Tytuł projektu 
(krótka nazwa przedsięwzięcia/inicjatywy, które grupa seniorów zamierza zrealizować) 

 

2. Opis projektu 

(proszę odpowiedzieć na każde pytanie poniżej) 

a) Na jakie potrzeby seniorów będzie odpowiadać projekt? (Proszę wyjaśnić  dlaczego grupa chce 
zrealizować projekt?) 

 

 

 

 

 

b) Jaki jest cel/cele projektu? (Co grupa chce  osiągnąć po zrealizowaniu zaplanowanych działań?) 
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c) Na czym będzie polegał projekt? (Proszę wymienić kolejno działania, które będą realizowane.) 

 

 

 

 

 

 
d) Kto będzie uczestnikiem projektu i jaka jest przewidywana liczba uczestników? 

 

 

e) W jaki sposób i w jakim zakresie w projekt zostaną zaangażowani seniorzy? (np. prowadzenie 8 
godzin warsztatów tanecznych w ramach wolontariatu) 

 

 

 

 

Kto i w jakim zakresie będzie wspierał grupę w realizacji projektu? 
(np. lokalne instytucje, organizacje) 
 

 

 

 

f) W jakim terminie projekt będzie realizowany? (Czas trwania projektu od … do…, max. 3 
miesiące.)  

 

g) Gdzie projekt będzie realizowany? (miejscowość, opis miejsca/ lokalu, w którym będą 
realizowane działania) 

 

 

h)Jakie będą rezultaty podjętych działań? (Co powstanie i/lub się zmieni w środowisku seniorów, 
poprzez realizację projektu?) 

 

 

 

h) Jak projekt będzie promowany? 
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3. Budżet projektu   
(planowane wydatki, wszystko to co trzeba będzie kupić, aby projekt mógł być zrealizowany, ilość 

wydatków jest dowolna) 

Lp. Rodzaj kosztu (np. artykuły 

spożywcze) 

Jednostka 

miary 
(np. komplet, 

sztuka, 

godzina) 

Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

brutto 

Koszt 
całkowity 
brutto 

1.      

2.      

3.      

4.       

...      

 RAZEM:     

 
III. OŚWIADCZENIA 
 
Oświadczam, że: 

 zostałem/am upoważniony/a na piśmie przez członków grupy seniorów do ich 
reprezentowania na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, 
podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz do 
rozliczenia finansowego bonu społecznego; 

 zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentacji projektu na 
potrzeby promocji i realizacji projektu, w tym udostępnianie danych do wiadomości 
publicznej; 

 zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania i rozliczania bonów społecznych; 

 wszystkie podane we wniosku dane są prawdziwe. 
 
 
 
Miejscowość i data:  …………………  
   Czytelny podpis  Lidera grupy seniorów  

                         

           …………………………………………….……………………………………. 
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Załącznik nr 1 

do Wniosku o udzielenie bonu społecznego  

 
Miejscowość i data: ……………………………………………….…. 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
dla Lidera grupy seniorów 

 
Ja niżej podpisany(a), upoważniam: 

Panią/Pana………………………………………………………………………………………………………….……………… 

adres zamieszkania: …………………...………………….……………………………………………………………………… 

nr PESEL: ……………………………………………………..  

do pełnienia funkcji Lidera grupy seniorów pod nazwą: 

…………………………………………………………….…………………………………………………………..……………………………….. 
(nazwa  grupy seniorów taka sama jak we wniosku o udzielenie bonu społecznego) 

 

oraz do: 1)reprezentowania naszej grupy na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie 

bonu społecznego pt. .…………………………………………………………………………………………………………………..; 

do Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, realizującego projekt pt. „Bony 

dla seniorów”; 2) podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego; 3) realizacji projektu 

społecznego, 4) rozliczenia finansowego bonu społecznego.   

 

Zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich 

danych osobowych, zawartych w dokumentacji projektu na potrzeby promocji i realizacji projektu,  

w tym udostępnianie danych do wiadomości publicznej.  

Imię i nazwisko członka grupy 
seniorów  
(można dodawać wiersze  tabeli) 

Nr PESEL  Czytelny podpis  

 

   

   

   

   

   

 


