
FORMULARZ REKRUTACYJNY

Projektu  „Lokalny  System  Aktywizacji  Społeczno-Zawodowej  w  partnerstwie  tczew-
skim” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziała-
nia 6.1.1. w okresie od 1.03.2016 roku do 31.10.2018 roku.

Informacji  udziela Paulina Kremer – specjalistka ds. wsparcia indywidualnego pod nr
tel.  58  352  45  46
lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie
w godz. 09.00-15.00. Więcej o projekcie: www.fundacjapokolenia.pl 

I. Dane podstawowe

Nazwisko

Imię

Płeć

PESEL

Brak PESEL? (Tak/Nie)

Adres zamieszkania Kraj:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Ulica:

Numer budynku:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Adres korespondencyjny* Kraj:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Ulica:

Numer budynku:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

* Jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania – zostawić puste

http://www.fundacjapokolenia.pl/


Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Czy przynależysz do mniejszości narodowej
lub etnicznej? (Tak/Nie)

Czy jesteś migrantem lub osobą obcego 
pochodzenia? (Tak/Nie)

Czy jesteś osobą bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań? 
(Tak/Nie)

Czy jesteś osobą z niepełnosprawnościami?
(Tak/Nie)

Czy przebywasz w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących?  (Tak/Nie)

- w tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
(Tak/Nie)

Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu? 
(Tak/Nie)

Czy doświadczasz innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż wymienione 
powyżej)? (Podkreślić właściwe)

 ubóstwo
 sieroctwo; 
 długotrwała lub ciężka choroba
 przemoc w rodzinie; 
 potrzeba ochrony ofiar handlu 

ludźmi; 
 potrzeby ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności
 bezradność 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 czasowy1 

 trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego

 alkoholizm lub narkomania

1 udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 



 zdarzenia losowe i sytuacja 
kryzysowa; 

 klęska żywiołowa lub ekologiczna
 inne, jakie………………..

II. Wykształcenie (właściwe zaznaczyć znakiem X)

Zaznacz Twoje wykształcenie zdobyte:

Brak

Podstawowe

Gimnazjalne

Ponadgimnazjalne

Policealne

Wyższe

III. Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (właściwe zaznaczyć

znakiem X)
Osoba  bezrobotna  zarejestrowana  w
ewidencji urzędów pracy

Tak
Nie

w tym osoba długotrwale bezrobotna Tak
Inne

Profil pomocy
Profil pomocy I
Profil pomocy II
Profil pomocy III

lub

Osoba  bezrobotna  niezarejestrowana  w
ewidencji urzędów pracy 

Tak
Nie

lub

Osoba bierna zawodowo Tak
Nie

lub

Osoba pracująca Tak
Nie

w tym: Rolnik
Samozatrudniony
Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie
Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
Zatrudniony w administracji publicznej
Zatrudniony w organizacji pozarządowej



Wykonywany  zawód  (dotyczy  osób
pracujących): 
Zatrudniony/-a w (nazwa 
instytucji/przedsiębiorstwa):
- Jeśli uczestnik/-czka projektu jest 
rolnikiem wpisz w tym polu „nie dotyczy”.

IV. Źródło informacji o projekcie*

Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy

Tablice informacyjne

Strona WWW

Plakat

Ulotka

Przekaz słowny

Pracownicy socjalni, jeśli tak podaj imię i 
nazwisko pracownika socjalnego

Streetworker

Inne (jakie?)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Jednocześnie, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich

danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym (zgodnie z Ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze

zm.), do celów związanych z realizacją projektu: rekrutacją, monitoringiem, ewaluacją,

sprawozdawczością  i  kontrolą  projektu  „Lokalny  System  Aktywizacji  Społeczno-

Zawodowej w partnerstwie tczewskim”.

Oświadczam  także,  iż  zostałem/am  poinformowany/a,  że  projekt  „Lokalny  System

Aktywizacji  Społeczno-Zawodowej  w  partnerstwie  tczewskim” jest  realizowany  w

ramach  Regionalnego   Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata

2014-2020  (RPO  WP  2014-2020)  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.



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

   Miejscowość i data Podpis 
Uczestnika/Uczestniczki


