
 
 
 

               

 

 

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA - FORMULARZ REKRUTACYJNY  

DLA KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA PROJEKTU „Młodzi i AKTYWNI!” 

Numer projektu POWR.01.02.01-06-0061/16 

Beneficjent: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

 

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię i nazwisko  Wiek  

PESEL            PŁEĆ 
□ Kobieta                   

□ Mężczyzna 

DANE KONTAKTOWE (MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
) 

Ulica  Kod pocztowy  

Numer domu   Gmina  

Numer lokalu  Powiat  

Miejscowość  Województwo  

Adres do 

korespondencji 

(jeśli inny niż adres 

zamieszkania) 

 
Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 

□ wykształcenie niższe niż podstawowe - ISCED 0 

□ podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) - ISCED 1 

□  gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)- ISCED 2 

□  ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) - ISCED 3 

□  policealne ( kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie  na poziomie szkoły średniej,  

które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) - ISCED 4 

□ wyższe krótkiego cyklu (kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu,  

które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim i doktoranckim) - ISCED 5 

□ wyższe licencjackie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych licencjackich) - ISCED 6 

□ wyższe magisterskie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych magisterskich) - ISCED 7 

□ wyższe doktoranckie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych doktoranckich) - ISCED 8 

  

  

 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 



 
 
 

               

 

                                                           
2 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która nie jest zarejestrowana 

w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 

rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne. 
3 Osoba długotrwale bezrobotna 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). 

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
4 Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba 

będąca 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), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane 

już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym 

bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
5 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 
231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  
6  Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich 
realizowanych w trybie dziennym.  
7
 Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac finansowanych ze środków publicznych. 

STATUS NA RYNKU PRACY 

 
Proszę zaznaczyć właściwe pole w każdym wierszu 

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy
2
 □ tak               

□ nie 

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną
3
  niezarejestrowaną w urzędzie pracy □ tak 

od dnia:…………..               
□ nie 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo
4
 □ tak               

□ nie 

DANE DODATKOWE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć właściwe pole w każdym wierszu 

Czy jest Pan/i osobą z niepełnosprawnością
5
(należy dołączyć orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia), (dane wrażliwe) 

□ tak               

□ nie 

Czy kształci się  Pan/i w trybie formalnym stacjonarnym 
6
 □ tak               

□ nie 

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni szkolił/a się  Pan/i w zajęciach pozaszkolnych
 7
 □ tak               

       □ nie 

Jestem studentem studiów stacjonarnych    □ tak               

□ nie 
Jestem studentem studiów 

niestacjonarnych    

□ tak               

□ nie 



 
 
 

               

 

 

                                                           
8 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 

ukraińska, żydowska. 
10 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
 

10 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 
11Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub 

nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
12 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia  

w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących 

warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych , w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla 
migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z 

powodu bezdomności –specjalistyczne zakwaterowanie wspierane; niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z 

nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania 
substandardowe  - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
13 Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni albo 

bierni zawodowo.  

DANE DODATKOWE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Czy Pan/i należy do mniejszości narodowej
8
 lub etnicznej

9
, jestem migrantem

10
, obcego 

pochodzenia
11

 (dane wrażliwe) 

□ tak               

   □ nie 

Jestem  osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
12

 (dane wrażliwe) □ tak          

       □ nie 

Żyję w gospodarstwie bez osób pracujących
13

 □ tak               

       □ nie 

Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu □ tak               

       □ nie 

Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej (pow.18 r.ż.) i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 

□ tak               

       □ nie 

Znajduję się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej np.: posiadam wykształcenie niżej 

podstawowego, jestem zagrożony/a wykluczeniem społecznym, byłem więźniem, narkomanem, 

jestem osobą zamieszkującą teren wiejski itp. (dane wrażliwe) 

 

□ tak               

       □ nie 

Należę do tzw. młodzieży NEET z następujących grup docelowych (objętych wsparciem w ramach  

Poddziałania 1.3.1 SZOOP POWER) tj: 

a) 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 

 

□ tak               

□ nie 

b) matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) □ tak               

□ nie 

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

(do roku po opuszczeniu ośrodków) 

 

□ tak               

□ nie 

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków 

wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków) 

 

□ tak               

        □ nie 

e) matki przebywające w domach samotnej matki 

 

□ tak               

□ nie 

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) □ tak               

□ nie 



 
 
 

               

 

 

 

 

                                                           
14

 Zielone miejsca pracy  – miejsca pracy powstałe w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Są to 

przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami.  
15 Miesięczny dochód na osobę w rodzinie Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (ustawowa 
granica ubóstwa): 

- dla osoby samotnie gospodarującej: 0 - 634 zł netto,  

- dla osoby w rodzinie - w wysokości: 0 - 514 zł netto 
( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej) 

 

PREFEROWANE PRZEZE MNIE SZKOLENIE ZAWODOWE 

Proszę zaznaczyć znakiem x jedno lub więcej preferowane szkolenie 

 

Jestem szczególnie zainteresowany/a uzyskaniem wsparcia szkoleniowego w zawodach związanych  

z „zielonymi miejscami pracy”
14

 lub z opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych 

z uwzględnieniem specyfiki i zróżnicowania regionu pod względem prognozowanego zapotrzebowania na 

pracę w konkretnych specjalizacjach. 

 

   □ tak               

   □ nie 

□ Opiekun osoby starszej  □ Logistyk/spedytor □ Grafik komputerowy □ Programista aplikacji 

□ Organizator usług cateringowych □ Pomoc kuchenna □ Specjalista ds. dietetyki 

□ Spawacz metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi  

□ Pracownik obsługi biurowej z modułem komputerowym ECDL □ Sortowacz surowców wtórnych 

□ Monter urządzeń energetyki odnawialnej wraz ze szkoleniem uprawnienia elektryczne 

□ Inne (jakie?) 

Preferowane przeze mnie miejsce szkolenia:  

 

 

 

 

 

DIAGNOZA WSTĘPNYCH POTRZEB, MOTYWACJI, PREFERENCJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

 

Moja motywacja do nabycia/aktualizacji swoich kwalifikacji zawodowych jest: 

 

   

 □ wysoka    □ średnia    □ niska               

 

Posiadam doświadczenie zawodowe 

   □ tak 

Ile lat? ………………………..               

    

   □ nie 

 

Oświadczam, iż posiadam najniższy dochód na osobę w rodzinie
15

 

    

   □ tak               

   □ nie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publiczny_transport_zbiorowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarowanie_odpadami


 
 
 

               

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż: 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Młodzi i AKTYWNI!”, akceptuję jego warunki , spełniam 

wszystkie wymogi formalne i zgodnie z wymogami Regulaminu jestem uprawniony/a do uczestnictwa  

w ww. projekcie.  

 Oświadczam, iż spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

 Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o zmianach danych zawartych  

w formularzu zgłoszeniowym (dane kandydata na uczestnika projektu, dane kontaktowe, status). 

 Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Młodzi i AKTYWNI!”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z 

o.o.  

 Zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że szkolenia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce 

zamieszkania. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

 Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych  

i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 

 Deklaruję uczestnictwo w całym wsparciu zaplanowanym w ramach ww. projektu, równocześnie 

zobowiązuję się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym 

fakcie Organizatora Projektu.  

 Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu kopii umowy o pracę/ 

zlecenie/ dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, zarówno w przypadku 

podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie,  

a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej – wydruk CEIDG/KRS oraz dokument potwierdzający 

fakt  prowadzenia działalności gospodarczej  przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w 

projekcie: dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie z Urzędu 

Gminy lub Miasta /Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzającego prowadzenie działalności przez 3 pełne 

miesiące. 

 Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników 

rezultatu, tj. status na rynku pracy, oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (certyfikaty, 

dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły, wyniki egzaminów) do 4 tygodni od zakończenia udziału w 

projekcie . 

 Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu na etapie 

rekrutacji.  

 Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. dane oraz dane zawarte 

w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 

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

  

MIEJSCOWOŚĆ, DATA             CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/TKI  LUB  OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

 


