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Prośba o dofinansowanie  
ze środków Caritas Archidiecezji Poznańskiej* 

 
Proszę o dofinansowanie wyjazdu na rekolekcje letnie Ruchu Światło-Życie  

                (imię, nazwisko) .......................................................................................................................................... 

           zam. (adres) ............................................................................................................................................... 

Wnioskowana kwota ...................... złotych**. 

  Prośbę moją motywuję (proszę podać istotne okoliczności uniemożliwiające pokrycie kosztów uczestnictwa)....................... 

  ................................................................................................................................................................... 

   .................................................................................................................................................................. 

 
 Podpis osoby składającej prośbę  Pieczęć parafii i podpis duszpasterza  

* wniosek składa się wraz z kartą uczestnictwa w Centrum Ruchu Światło-Życie  
** faktyczna kwota dofinansowania będzie zależna od środków uzyskanych z funduszu Caritas oraz liczby złożonych wniosków  

 

 

 

Ruch Światło-Życie 
Archidiecezji Poznańskiej 

ul. Stolarska 7  
60-788 POZNAŃ 

e-mail: ddj@poznan.oaza.pl 
http://www.poznan.oaza.pl 

 
 

Prośba o dofinansowanie  
ze środków Caritas Archidiecezji Poznańskiej* 

 
Proszę o dofinansowanie wyjazdu na rekolekcje letnie Ruchu Światło-Życie  

                (imię, nazwisko) ....................................................................................................................................... 

           zam. (adres) ............................................................................................................................................ 

Wnioskowana kwota ...................... złotych**. 

  Prośbę moją motywuję (proszę podać istotne okoliczności uniemożliwiające pokrycie kosztów uczestnictwa)....................... 

  .............................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................. 

 
 Podpis osoby składającej prośbę  Pieczęć parafii i podpis duszpasterza  

* wniosek składa się wraz z kartą uczestnictwa w Centrum Ruchu Światło-Życie  
** faktyczna kwota dofinansowania będzie zależna od środków uzyskanych z funduszu Caritas oraz liczby złożonych wniosków  

 

 



 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto w 2011 r w przeliczeniu na osobę w mojej rodzinie wyniósł 
(właściwe zakreślić): 

□ Poniżej 500 zł 

□ 500 – 700 zł 

□ 700 – 900 zł 

□ 900 – 1200 zł 

□ 1200 – 1500 zł 

□ Powyżej 1500 zł 

 

Aby obliczyć średni miesięczny dochód netto na osobę trzeba  

� zsumować wszystkie dochody netto uzyskane w 2011 r. przez wszystkie osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie 
domowym (np. na podstawie deklaracji podatkowych, informacji od pracodawców, wyciągów bankowych) 

� podzielić uzyskaną kwotę przez liczbę miesięcy (12) oraz przez liczbę osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie 
domowym  

 Podpis osoby składającej prośbę  
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