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Projekt „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY   

 
do udziału w projekcie pt.: „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II” 

nr RPWP.07.02.02-30-0073/18 

 
(projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i 
zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe) 

 
Instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego:  
 

1. Wszystkie pola niniejszego formularza należy wypełnić DRUKOWANYMI literami wpisując dane, zaznaczając lub wpisując „nie 
dotyczy”. Wypełnienie formularza w sposób nieczytelny, bądź niewypełnienie któregokolwiek z pól, będzie skutkowało jego 
odrzuceniem na etapie oceny formalnej.  

2. Formularz należy podpisać czytelnie w miejscu do tego wyznaczonym.  
3. Dane zawarte w formularzu są aktualne na dzień złożenia dokumentu.  
4. Złożenie formularza nie gwarantuje uczestnictwa w projekcie. 
5. Do formularza zgłoszeniowego należy dodatkowo załączyć: 

a/ obowiązkowo: 
- deklarację udziału w projekcie, 
- oświadczenie Uczestnika projektu,  
b/ jeśli dotyczy:  
- zaświadczenie z OPS (w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej), 
- zaświadczenie z PUP (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP), 
- orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnościami),  
- oświadczenie o pobycie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu nowotomyskiego, 
- oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ, 
- oświadczenie o dochodach, 
- kwestionariusz dla osób pracujących, 
- oświadczeniu o zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

 

 
I. Dane personalne 

 

Imię  

Nazwisko  

Płeć  

PESEL 
 
 
 

II. Dane kontaktowe  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Gmina  Powiat  
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Województwo  

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   

IV. Wykształcenie  

Wykształcenie 

 brak – ISCED 0 

 podstawowe – ISCED 1  

 gimnazjalne – ISCED 2 

 ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie) – ISCED 3 

 pomaturalne /policealne – ISCED 4 

 wyższe – ISCED 5 

V. Status uczestnika projektu  

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym  taknie 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP1 taknie 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną2 taknie 

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP taknie 

Jestem osobą pracującą taknie 

Jestem osobą bierną zawodowo 
(to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci 
studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym 
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 
ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

w tym 
 osoba ucząca się                                          
 osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 
 inne 

taknie 
 

 

 
1Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja 
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich 
trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 
ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli 
spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu 
Wytycznych; 
2 Osoby długotrwale bezrobotne - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 
- młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), 
- dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
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Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ) 

taknie 

Jestem osobą korzystającą z pomocy społecznej  taknie 

Jestem opiekunem faktycznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby 
niesamodzielnej)  

taknie 

Jestem rodzicem /opiekunem prawnym (dziecka w wieku do lat 18) 
przeżywającym trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych  

taknie 

Jestem osobą, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o 
którym mowa w ustawie z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej  

taknie 

Jestem osobą niesamodzielną  taknie 

Jestem rodzicem zastępczym  taknie 

Jestem dzieckiem biologicznym rodzica zastępczego /rodziców zastępczych  taknie 

Jestem osobą wychowującą się w pieczy zastępczej  taknie 

Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnością?3 

taknie 
 

 odmowa podania 
informacji 

Czy jest Pan/Pani osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrantem, osobą obcego pochodzenia? 

taknie 
 

 odmowa podania 
informacji 

Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mies zkań? 

taknie 

 
3 Osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017,poz. 882), tj. osoba z 
odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
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Czy jest Pan/Pani w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej, niż 
wymienione powyżej)? np.: 

 
a) która nie ukończyła szkoły podstawowej (i jest w wieku pozaszkolnym); 
b) uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;  
c) zwolniona z zakładu karnego;  
d) osoba korzystająca ze świadczeń lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem na podstawie 
art.7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj: spełniająca przesłankę (oprócz 
w/w): 

• ubóstwa;  

• sieroctwa;  

• długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

• przemocy w rodzinie;  

• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;  

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

 

taknie 
 

 odmowa podania 
informacji (dotyczy 
stanu zdrowia) 

 

Osoba pochodząca z obszarów wiejskich taknie 

Kwalifikacja do obszaru wg stopnia urbanizacji  
(wypełnia pracownik projektu wprowadzający dane do systemu teleinformatycznego SL2014) 

 DEGURBA 1 
 DEGURBA 2 
 DEGURBA 3 
(zaznaczyć wiersz 
powyżej) 

 

Data i czytelny podpis 

uczestnika 

 

 

Data i czytelny podpis  
Rodzica/ opiekuna prawnego/ 
przedstawiciela ustawowego* 

 

 

VII. Oświadczenia 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji wyżej 
wskazanego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.         
(Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.) 

Data i czytelny podpis 

Uczestnika 
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Data i czytelny podpis  
rodzica/ opiekuna prawnego/ 

przedstawiciela 
ustawowego* 

 

 

 

*w przypadku osób niepełnoletnich formularz podpisują rodzice, opiekunowie prawni lub 
przedstawiciele ustawowi 
 
Definicje:  
Wykształcenie: 

ISCED 0 - posiada osoba, która nie posiada wykształcenia podstawowego, mimo iż ukończyła wiek pozwalający na zdobycie 
wykształcenia na poziomie ISCED 1. 

ISCED 1 - kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej. 

ISCED 2 - kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej. 

ISCED 3 - kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej. 

ISCED 4 - kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie 
jest wykształceniem wyższym. 

ISCED 5 - kształcenie ukończone na poziomie wyższym, zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. 

Miejsce zamieszkania - zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017poz. 459), 
„Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu” 

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do 
mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, 
ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 

Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  

Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt 
posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się 
poza terenem Polski. 

Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia 
mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia 
mieszkaniowego: 

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 

2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach 
dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące 
długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się 
do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): 

- posiadająca wspólne zobowiązania 

- dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby 

- wspólnie zamieszkująca. 

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) 
mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie 
lub wspólny pokój dzienny.  

Gospodarstwem domowym nie jest: 

- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, 
domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele 
robotnicze itp. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku 
poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy 
członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z 
rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.  
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Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem 
zdrowotnym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. 

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

 

 


