
 
 
Załącznik nr 1  

Projekt nr POWR.01.02.01-22-0063/17 

„Rozwiń skrzydła!” 

 

FORMULARZ  REKRUTACYJNY 

Data przyjęcia zgłoszenia: 

Dane uczestnika projektu 

Imię: 

Nazwisko: 

Pesel: 

Płeć:                              Kobieta                               Mężczyzna                     

Data urodzenia:  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

Wykształcenie:               

         (ISCED 0) niższe niż podstawowe                  (ISCED 3) ponadgimnazjalne             

         (ISCED 1) podstawowe                                    (ISCED 4)  policealne 

         (ISCED 2) gimnazjalne                                      (ISCED 5-8) wyższe 

Czy uczestniczy/uczestniczył Pan/Pani w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków 
publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności  i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni? 

TAK …………              NIE………….. 

II. Dane kontaktowe  uczestnika projektu 

Należy wskazać adres kontaktowy, tzn.  dane obszaru zamieszkania, z którego 
uczestnik kwalifikuje się  do udziału w projekcie.  

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 



 
 

Ulica: 

Numer budynku / numer lokalu: 

Kod pocztowy: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

III. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Wskaż jedną z czterech wykluczających się pozycji z listy.  

 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

 osoba długotrwale bezrobotna 

 inne  

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy od m-cy……. 

 Osoba bierna zawodowo od m-cy……. 

 Osoba pracująca/ prowadząca własną działalność gosp. 

 

IV. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu 

 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

 Osoba z niepełnosprawnościami 

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: 

 z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej): 

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

V. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: 
TAK …………              NIE………….. 

Jeśli tak, proszę podać rodzaj i stopień niepełnosprawności (zgodnie z posiadanym orzeczeniem) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 



 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 nie należę do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem określonej dla trybu konkursowego 
w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.: 

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji 
pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu 
w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne 
gospodarstwo domowe, 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i 
mają 
trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy 
zastępczej, 

  matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 

 absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 

 absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 
wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 

 matki przebywające w domach samotnej matki, 

osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 
opuszczeniu). 

 

 posiadam ………..lat ……….. miesięcy stażu pracy zawodowej 
 

Oświadczam, że:  

a) podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne oraz, że mogą one podlegać 

weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie 

krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą, 

d) przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne  
z przyjęciem mnie do projektu.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu (zgodnie  z 
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016r., poz. 922)  
oraz potwierdzam, że zawarte w formularzu dane są aktualne i zgodne z prawdą. 

 

……………………………………………                             ……..…..………………………………………….. 
Podpis osoby przyjmującej formularz                       Data i podpis kandydata na uczestnika projektu 

b) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą, 

c) zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 


