
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 
„Jesteśmy aktywni!” 

 
Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0083/16, Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna 

integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. 

Lp.  Lp. Nazwa  

I 
Dane 

Podstawowe 

1.  Imię   

2.  Nazwisko  

3.  Data i miejsce urodzenia  

4.  
Wiek w  momencie 
składania ankiety 

 

5.  PESEL  

6.  Wykształcenie  

 niższe niż podstawowe (ISCED 0)                                

 podstawowe (na poziomie szkoły podstawowej) (ISCED 1)                                            

 gimnazjalne (na poziomie szkoły gimnazjalnej) (ISCED 2)                                

 ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa) (ISCED 3)                                

 policealne (ukończenie szkoły po  liceum, technikum) (ISCED 4)                                     

 wyższe (wykształcenie na poziomie szkoły wyższej) (ISCED 5-8)                                             

II 
Adres 

zamieszkania 

1 Ulica  

2 Nr domu  

3 Nr lokalu  

4 Miejscowość  

5 
Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA): 

miejski wiejski 

  

6 Kod pocztowy  

7 Powiat   

8 Województwo  

III 
Dane 

kontaktowe 

1 
Numer telefonu 
kontaktowego  

2 Adres e-mail  

IV Priorytetowe Kryteria Udziału (proszę zaznaczyć) 

 Płeć (kobieta) 

 Niepełnosprawność (stopień: umiarkowany, znaczny, niepełnosprawność intelektualna, sprzężona) 

 Osoba otrzymująca wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

 Osoba bezrobotna, dla której określono III profil pomocy w Urzędzie Pracy 

 Osoba doświadczająca ubóstwa, wielokrotnego wykluczenia społecznego 

V Formy wsparcia jakimi chciałby/łaby Pan/Pani zostać objęty/objęta (proszę zaznaczyć i wypełnić) 

 szkolenie zawodowe – proszę wskazać rodzaj szkolenia …………………………………………………………………… 

 staż zawodowy - proszę wskazać stanowisko/zawód ……………………………………………………………………..… 



 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

KRYTERIUM PREFERENCJI 
ZAZNACZ  

X 
PUNKTACJA* 
WYPEŁNIA KIEROWNIK 

PROJEKTU 

Osoba niepełnosprawna 
Tak   

Nie   

Płeć 
Kobieta   

Mężczyzna   

Osoba otrzymująca wsparcie z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

Tak   

Nie   

Osoba bezrobotna, dla której określono III 
profil pomocy w Urzędzie Pracy 

Tak   

Nie   

Osoba doświadczająca ubóstwa lub 
wielokrotnego wykluczenia społecznego 

Tak   

Nie   

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW  
 

VI Oświadczenia (proszę zaznaczyć prawidłowe) 

Oświadczam, iż jestem: 

 osobą w wieku 18-67 lat 

 osobą zamieszkującą gminę:           w powiecie chodzieskim:                               w powiecie wągrowieckim: 

                                                              Chodzież                                                    Damasławek 

                                                              Margonin                                                    Gołańcz 

                                                              Szamocin                                                   Mieścisko 

                                                                                                                                    Wapno 

 osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy o profilu: 

            I profil            II profil            III profil 

 osobą bierną zawodowo 

 osobą doświadczającą ubóstwa, wielokrotnego wykluczenia społecznego 

 osobą niepełnosprawną: 

            o stopniu umiarkowanym 

             o stopniu znacznym 

            z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną 

 uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym „Formularzu rekrutacyjnym” są zgodne z prawdą. 

 świadomy/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału  

w projekcie.  

Oświadczam, iż 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), dla potrzeb projektu 

„Jesteśmy aktywni!”. 

DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS  

OSOBY CHĘTNEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

 
ZAKWALIFIKOWANO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

TAK     NIE  

 

………………………………….. 

                                                                                                                                                                                       DATA I  PODPIS  KIEROWNIKA PROJEKTU  


