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Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
  Projekt pt.: „Kuźnia możliwości III” 

RPWP.07.01.02-30-0158/19 
 

BENEFICJENT: ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

 

Lp  Lp. Nazwa  

I Dane 
Podstawowe 

1.  Imię   

2.  Nazwisko  

3.  PESEL  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

4.  Wiek  

5.  
Inny dokument w 
przypadku braku nr 
PESEL 

 

6.  

Wykształcenie  
(najwyższy poziom 
wykształcenia w chwili 
przystąpienia do 
projektu) 

Wykształcenie: 
¨ niższe niż podstawowe ISCED 0                                
¨ podstawowe ISCED 1 -na poziomie szkoły podstawowej  
¨ gimnazjalne ISCED 2 -na poziomie szkoły gimnazjalnej                                
¨ ponadgimnazjalne ISCED 3 - liceum, technikum, szkoła 
zawodowa  
¨ policealne ISCED 4 -ukończenie szkoły po liceum lub po 
technikum  
¨ wyższe ISCED 5-8 -wykształcenie na poziomie szkoły wyższej  

II 
 

Dane kontaktowe 
 

1. Województwo                       

2. Powiat  

3. Gmina  

4. Miejscowość  

5. Ulica  

6. Nr budynku  

7. Nr lokalu  

8. Kod pocztowy  

9. Telefon kontaktowy  

10. Adres e-mail  
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III Spełnianie kryteria formalne - Kandydata / Kandydatki na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

¨ Jestem osobą bierną zawodowo (nie pracuję oraz nie figuruję w rejestrze osób bezrobotnych/ poszukujących pracy w PUP) 

¨ Jestem osobą zamieszkującą w województwie wielkopolskim na obszarze realizacji projektu (wg KC) 
¨ Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu, co najmniej jednej z przesłanek, o których 
mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” * 
¨ Jestem osobą korzystającą z pomocy MOPS/GOPS/OPS w …………………………………………………………………………………………… 
 

IV  Status Kandydata / Kandydatki w chwili przystąpienia do projektu: 

• Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
¨ Tak                
¨ Nie         
¨ Odmowa podania informacji                     

• Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
¨ Tak                     
¨ Nie 

• Osoba z niepełnosprawnością 
¨ Tak                
¨ Nie          
¨ Odmowa podania informacji                     

• Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej, np. zamieszkanie na obszarach 
wiejskich, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0) 
¨ Tak                  
¨ Nie          
¨ Odmowa podania informacji           
           

V Spełnienie kryteria premiujące (wypełnia pracownik biura): 

¨  Ubóstwo (niepotrzebne skreślić) +5 pkt  
• Potwierdzenie: oświadczenie UP/ zaświadczenie MOPS 
• Potwierdzenie: oświadczenie UP/zaświadczenie GOPS 
• Inne………………………………………………………………… 

 
¨ Niepełnosprawność w stopniu znacznym/umiarkowanym i/lub niepełnosprawność intelektualna, sprzężona i/lub 
zaburzenia psych.(potwierdzenie: orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument) +5pkt      
 
¨  Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie/zaświadczenie) +5 pkt 
 
¨  Osoba narodowości romskiej + 5pkt 
 
¨ Każda inna przesłanka wymieniona w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” (oświadczenie/ 
zaświadczenie) +2 pkt 

VI Oświadczenia:  
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Oświadczam, iż jestem: 
¨ uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

¨ świadomy/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału  
w projekcie. 
Oświadczam, iż  
¨ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  
o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dla potrzeb projektu „Kuźnia możliwości III”  
 

PODPIS KANDYDATA  
 
 
 

*Przesłanki, o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” to m.in.: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
• sieroctwa;  
• ubóstwa; 
• bezdomności;  
• bezrobocia;  
• 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 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;  

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  
• alkoholizmu lub narkomanii;  
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;  
• bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej;  
• uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; 
• uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie 

opieki zdrowotnej; 
• chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 
• bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez 

okres co najmniej 36 miesięcy; 
• zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej; 
• uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

b) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 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;  

c) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;  

d) 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;  
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e) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);  

f) osoby niesamodzielne; 
g) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
h) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 


