
 
 

   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „AKTYWNI W INTEGRACJI” 
 

Tytuł projektu „AKTYWNI W INTEGRACJI” 

Numer projektu RPMA.09.01.00-14-96-22/17 

Nazwa wnioskodawcy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. 

Oś priorytetowa, w ramach której 
realizowany jest projekt 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z  
ubóstwem 

Działanie, w ramach której 
realizowany jest projekt 

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 

Imię  Nazwisko   

Płeć 
 Kobieta                                            

 Mężczyzna 
Wiek:  

Pesel            

DANE KONTAKTOWE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 
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1  

Ulica  

Nr domu/lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Gmina  

Województwo  

Powiat  

Telefon 
 

Adres 
e-mail 

 

Czy gmina znajduje się w  
obszarze defaworyzacji?2 

 Tak             Nie 

                                                           
1
 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

2
Obejmuje wszystkie gminy, wyłączając następujące: Stromiec, Ciechanów, Glinojeck, Grudusk, Borowie, Łaskarzew, Miastków, 

Pilawa, Trojanów, Wilga, wszystkie gminy powiatu grodziskiego, Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Nowe 
Miasto nad Pilicą, Pniewy, Warka, wszystkie gminy powiatu legionowskiego, Grabów nad Pilicą, Chotcza, Łosice, Olszanka, Sarnaki, 
Sypniewo, Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mrozy, Stanisławów, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Stupsk, Nasielsk, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Rzekuń, Troszyn, Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, wszystkie gminy powiatu otwockiego i 
piaseczyńskiego, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Sochocin, Załuski, wszystkie gminy powiatu pruszkowskiego, Mokobrody, Mordy, 
Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożery, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin, Bielany, Ceranów, Repki, Sokołów 
Podlaski, Stredyń, Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Stare Babice, Liw, Łochów, Dąbrówka, Wołomin, Rząśnik, Somianka, 
Wyszków, Zabrodzie, Mszczonów, Radziejowice. 



 
 

   

 

WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU 
Proszę zaznaczyć tylko 1 właściwe pole stawiając X we właściwym wierszu 

Zaznaczyć 
właściwe X: 

Podstawowe – ISCED 1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)   

Gimnazjalne – ISCED 2  (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  

Ponadgimnazjalne – ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły 

zawodowej) 
 

Policealne – ISCED 4 ( kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, 

które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)  
 

Wyższe - ISCED 5 (wykształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych)  

 

STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
Zaznaczyć 
właściwie 

Jestem osobą bierną zawodowo3.  Tak  Nie 

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy.  Tak  Nie 

Jestem osobą bezrobotną zrejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy, dla której został 
ustalony III profil pomocy4. 

 Tak  Nie 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną5.  Tak  Nie 

Oświadczam, że jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a w tym:  Tak  Nie 

1. Oświadczam, że jestem osobą lub rodziną korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą  co najmniej jedną z przesłanek 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

 ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy 
w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności;  

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą 
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 
przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się  
z rodziną 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;  

 alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej. 

 Tak  Nie 

                                                           
3
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).   
4
Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, 

oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. Profil pomocy – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, 
programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia w spółdzielni socjalnej zakładanej przez 
osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe   
5
Osoba długotrwale bezrobotna pozostaje bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - dot. młodzieży tj. osób w wieku 

do 25 lat oraz nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej.   



 
 

   

2. Oświadczam, że jestem osobą, o której mowa art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym:  
1) bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o 
pomocy społecznej,  
2) uzależnioną od alkoholu,  
3) uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających,  
4) chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,  
5) długotrwale bezrobotną w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
6) zwalnianą z zakładów karnych, mającą trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej,  
7) uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej,  
8) osobą niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją 
sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych 
i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w 
życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

 
 
 
 

 Tak  Nie 
 
 
 
 
 

1. Jestem osobą z niepełnosprawnością (należy dołączyć orzeczenie lub inny dokument 
potwierdzający stan zdrowia) (dane wrażliwe)  

 Tak  Nie 
 

Jeśli dotyczy, proszę o podanie stopnia niepełnosprawności: 

 lekki              umiarkowany              znaczny             inny 
 

Jeśli dotyczy, proszę o podanie rodzaju niepełnosprawności: 

 sprzężona              choroby psychiczne            intelektualna           inny 

2. Oświadczam, że należę do rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (o ile co najmniej  
jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki 
nad dzieckiem z niepełnosprawnością) 

 Tak  Nie 
 

3. Oświadczam, że jestem osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (należy dołączyć 
zaświadczenie z Urzędu Pracy).  

 Tak  Nie 
 

4. Oświadczam, że jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 

 Tak  Nie 
 

5. Oświadczam, że jestem osobą niesamodzielną.  Tak  Nie 

6. Oświadczam, że jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Tak  Nie 

7. Oświadczam, że jestem osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę 
zastępczą oraz rodziną przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

 Tak  Nie 

8. Oświadczam, że jestem osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i 
zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 Tak  Nie 

9. Oświadczam, że jestem osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. 

 Tak  Nie 

 



 
 

   

 

DANE WRAŻLIWE 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej6 lub etnicznej7, jest migrantem8, obcego 
pochodzenia9 . 

 Tak  Nie 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań10.  Tak  Nie 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej11.  Tak  Nie 

 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż: 
1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i zgodnie 

z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuję warunki regulaminu. Jednocześnie 
zobowiązuję się do podpisania kontraktu socjalnego lub równoważnego oraz niezwłocznego 
poinformowania Organizatora Projektu – O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. o zmianach danych 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym (dane uczestnika, dane kontaktowe, status w chwili 
przystąpienia do projektu). 

2. Spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
3. Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Aktywni w integracji” 

nr RPMA.09.01.00-14-9622/17, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizowanym przez O.K. 
Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

4. 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. 

5. Zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

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

7. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

8. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych 
i etnicznych, dotyczących stanu zdrowia itp. 

9. 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 4 tygodni od ukończenia udziału 
w projekcie oraz do 3 miesięcy, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej – wydruk 
CEIDG/KRS oraz dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 

                                                           
6
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 

ukraińska, żydowska. 
7
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 

8
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 

9
Osoby 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. 
10

Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia 
w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego. 
11

 Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Definicja dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikach 
dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów osób obcego pochodzenia i mniejszości. 



 
 

   

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. 

10. 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 oraz min 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.  

11. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku rejestracji w urzędzie pracy do 4 tygodni od 
zakończenia udziału w projekcie w przypadku, kiedy nie podejmę zatrudnienia lub nauki.    

12. Jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia. 
13. Zobowiązuję się do wyrejestrowania z Urzędu Pracy na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia kwalifikacji 

zawodowych (jeśli jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy) i zobowiązuje się dostarczyć stosowne 
zaświadczenie. 

14. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,  

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym przez Organizatora Projektu - O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).  

16. Zostałem poinformowany o tym, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy Uczestnik Projektu, będący 
osobą fizyczną, składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji o ochronie 
danych osobowych (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE). W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, 
oświadczenie składa jego opiekun prawny.  

17. Zostałem/am uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oraz podane w niniejszym formularzu informacje są 
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 

 
……………………                                                                                                               ………..…….……...……………… 
miejscowość i data                                                                                                                          czytelny podpis kandydata/tki 


