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Formularz rekrutacyjny 

Szanowni Państwo! Prosimy o czytelne wypełnienie (DRUKOWANYMI LITERAMI) lub wstawić „X” w 

białych, pustych polach. 

I. DANE PROJEKTU 

Tytuł projektu 
Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym w woj. podlaskim 

Nr projektu RPO.07.01.00-20-0122/16 

Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej 

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 

Priorytet inwestycyjny 

9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 

równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

Miejsce organizacji 
Gminy Przerośl i Filipów z terenu powiatu suwalskiego, 

powiat białostocki, miasto Białystok 

Termin realizacji projektu od 01.09.2017 do 31.12.2018 

II. DANE KANDYDATKI/ KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię  

PESEL            

Data urodzenia  _ __/_ _ / _ _ _ __________ format dd/mm/rrrr 

Wiek w chwili aplikacji do projektu  

Płeć Kobieta  Mężczyzna  

Miejsce urodzenia  

(miejscowość, województwo) 
 

Data wpływu: 
 

 

Godzina wpływu: 
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Poziom wykształcenia 

Brak  
Ponad-

gimnazjalne 
 

Podstawowe  Pomaturalne  

Gimnazjalne  Wyższe  

Adres zamieszkania 

Ulica, nr domu, nr mieszkania  

Kod/Miejscowość  

Województwo  Gmina  

Powiat  

Adres korespondencyjny 

Taki sam, jak adres zamieszkania TAK  ☐     NIE ☐ 

Ulica, nr domu, nr mieszkania  

Kod/Miejscowość  

Dane kontaktowe 

Telefon stacjonarny ☐ nie posiadam 

Telefon komórkowy ☐ nie posiadam 

E-mail ☐ nie posiadam 

III. STATUS UCZESTNICZKI / UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

A. Status na rynku pracy 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w 

ewidencji urzędów pracy 
☐ TAK 

☐ NIE 

w tym zarejestrowana w III profilu ☐ TAK 

☐ NIE 

w tym długotrwale bezrobotna ☐ TAK 

☐ NIE 

Osoba bierna zawodowo ☐ TAK 

☐ NIE 
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Osoba pracująca  ☐ TAK 

☐ NIE 

1 Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają 

one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 

ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani 

są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji 

(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 

2 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy w III profilu – osoba, dla której ustalono III profil 

pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3 Osoba długotrwale bezrobotna - w przypadku młodzieży (<25 lat) – jest to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez 

okres ponad 6 miesięcy, w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – jest to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez 

okres ponad 12 miesięcy. 

4 Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest 

bezrobotna). 

Studenci studiów stacjonarnych oraz emeryci są uznawani 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność 

na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane 

za bierne zawodowo. 

B. Status osobowy 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
☐ TAK 

☐ NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
☐ TAK 

☐ NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami 
☐ TAK 

☐ NIE 

Specjalne potrzeby w związku z niepełnosprawnością: (proszę wymienić, np. lektor języka migowego, 

udogodnienia dla niedowidzących/niewidzących, windy i podjazdy, specjalna dieta wynikająca z 

niepełnosprawności itp)  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

☐ Brak specjalnych potrzeb w związku z niepełnosprawnością 

☐ NIE 

DOTYCZY 
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Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
☐ TAK 

☐ NIE 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
☐ TAK 

☐ NIE 

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

utrzymaniu 

☐ TAK 

☐ NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
☐ TAK 

☐ NIE 

Osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej5  

w przypadku „TAK” należy dostarczyć zaświadczenie z OPS o korzystaniu z pomocy społecznej 

☐ TAK 

☐ NIE 

Osoba kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej6 
☐ TAK 

☐ NIE 

Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego7 ☐ TAK 

☐ NIE 

Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 

w przypadku „TAK” należy dostarczyć zaświadczenie od organizacji partnerskiej o korzystaniu z PO PŻ 

☐ TAK 

☐ NIE 
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5 Osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej – to osoba, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 163 z późn. zm.). 
6 Osoba kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej – to osoba, która spełnia co najmniej jedną z 

przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) 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 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

12) alkoholizmu lub narkomanii 

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
7 Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego – to osoba wykluczona społecznie z minimum dwóch 

przesłanek: np. bezrobocia i ubóstwa. 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI 

 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym w woj. podlaskim” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech 

Krzyży 3/5; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Wsparcie w 

zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej – 
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Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89 15-874 Białystok, beneficjentowi realizującemu 

projekt – Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Sienkiewicza 86 lok. 17, 15-005 Białystok, Partnerom Projektu: Gmina 

Przerośl ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl i Gmina Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów oraz ich podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom 

badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta 

badania ewaluacyjne w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej RPOWP lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPOWP na lata 2014-2020; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

_____________________________________________ ___________________________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 


