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 Załącznik nr 1 

 

 
„ M(Ł)odzi – Aktywni – Kreatywni” 

nr POWR. 01.02.01-IP.17-10-001/17 
realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
Priorytet I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

 
 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Dane uczestnika projektu: 

1 
Imię (imiona) 
 

 

2 
Nazwisko 

 
 

3 Płeć Kobieta   Mężczyzna   

4 Wiek  
 
 

5 PESEL 
 
 

6 Wykształcenie 

Podstawowe  

Gimnazjalne  

Ponadgimnazjalne  

Policealne  

Wyższe  

7 Opieka nad osobą zależną Tak  Nie  

8 

Adres 

zamieszkania 
(zameldowania) 

Ulica, nr 
 
 

9 
Miejscowość, 
kod 

 

10 Obszar Obszar miejski   Obszar wiejski   

11 Województwo 
 
 

12 Powiat 
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA  

NA UCZESTNIKA PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU 
M(Ł)ODZI – AKTYWNI -KREATYWNI 

Uzupełnia osoba przyjmująca formularz 

 
NUMER FORMULARZA                                                           
                                 …………………………………………… 

 
                      
…………………………………………………………………………….  
                Data i godzina wpływu 
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13 Telefon stacjonarny 
 
 

14 Telefon komórkowy 
 
 

15 Adres e-mail 
 

 

 
 

16 
Status na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

 TAK 

 

NIE 
 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy                                                               

  
 

  
 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy 

  

 

 

 

Osoba bierna zawodowo1 
 

  
 

  
 

Długotrwale bezrobotna/y (jeśli dotyczy) 

 
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotna nieprzerwanie 
przez okres minimum 6 miesięcy 
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy 

 
 
 

 

 
 

 
 

Osoba fizyczna w wieku 15-29 roku życia pozostająca 

bez pracy, która nie uczestniczy w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET)4, z wyłączeniem grupy 
określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 
1.3.1 2                                                                     

  
 

 
 

17 Orzeczenie niepełnosprawności Tak  Nie  

18 Stopień niepełnosprawności 

znaczny  

umiarkowany  

lekki  

 

19 
W ciągu ostatnich 4 tygodni kształciłem/łam się w trybie formalnym 
stacjonarnym 

 TAK                           NIE 

20 
W ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliłem/łam się w pozaszkolnych 

zajęciach finansowanych ze środków publicznych 
 TAK                           NIE                                                          

 

21 
 

 
INFORMACJE DODATKOWE- Wypełnia Kandydat na Uczestnika 
Projektu (zaznaczyć X) 
 

                                  

 
 
Osoba należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej12, 
migrant13, osoba obcego pochodzenia14 

 TAK                           NIE 
 ODMAWIAM ODPOWIEDZI                                                      

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

bezrobotna). 
2 osobą z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15 – 29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: 

nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w 

trybie stacjonarnym. 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.), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w 

pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za 

tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, 

finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).   
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Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań15 

 TAK                           NIE                                                          

 
Osoba z niepełnosprawnościami 

 
 TAK                           NIE   
 ODMAWIAM ODPOWIEDZI                                                                                                             

 
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym16 bez osób 
pracujących 

 TAK                           NIE                                                          

 
 

W tym: gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

 TAK                           NIE                                                          

 
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej17 i dzieci pozostających na utrzymaniu 

 TAK                           NIE                                                          

 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż 
wymienione powyżej) 

 TAK                           NIE    
 ODMAWIAM ODPOWIEDZI                                                                                                           

22  

Należę do jednej z n/w grup: 
o 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, 

o matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu 

instytucji pieczy), 
o absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po 

opuszczeniu), 
o absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych i specjalnych ośrodków 
wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 

o matki przebywające w domach samotnej matki, 
o osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty 

śledcze (do roku po opuszczeniu). 
 
 
 

Tak     Nie  
 
                                                                                                                

 
 
Oświadczam, że: 
1. Zgłaszam chęć udziału w procesie rekrutacyjnym w ramach projektu „M(Ł)odzi-Aktywni-Kreatywni” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez HOG POLSKA Jakub Gibała w 

partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło. 

2. Spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Rekrutacji i Udziału w Projekcie.  
4. Zostałem/-łam poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
5. Zostałem/-łam poinformowany/-a, że szkolenia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje 
miejsce zamieszkania.  
7. Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu wsparcia, równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu.  
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8. Zostałem/-łam poinformowany/-a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.  
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu na potrzeby 
projektu „M(Ł)odzi-Aktywni-Kreatywni”. 
10. Zostałem/-łam poinformowany/-a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych 
rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia.  
11. Zostałem/-łam poinformowany/-a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia 
wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie.  
12. Zostałem/-łam poinformowany/-a o obowiązku przekazania Realizatorowi Projektu kopii umowy o 
pracę/zlecenie lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, zarówno w przypadku 
podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w Projekcie jak i do 3 miesięcy. 

 

 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są 
zgodne z prawdą.  
 

 
 

 
                                                                                     

……………………………………….…………… 
                                                                                                                                       data i podpis kandydata  


