
 

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „DRUGI BRZEG” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE 

„DRUGI BRZEG” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla 

poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – konkurs. 

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą  

w Raciborzu. 

 

DANE KANDYDATA DO PROJEKTU:   

Imię i nazwisko:   

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

PESEL:  

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

Adres zamieszkania:  

Województwo: …………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………………... 

Ulica, nr domu: ……………………………………………………………………………………….... 

Nr lokalu: ……………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon stacjonarny: …………………………………………………………………………………... 

Telefon komórkowy: ………………………………………………………………………………….. 

E - mail: ………………………………………………………………………………………………... 

Wiek: …………………………………………………………………………………………………… 

Płeć: ……………………………………………………………………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego…………………………………………………………………………  

 

Dane osoby zgłaszającej/opiekuna faktycznego (osoba opiekująca się osobą 

niesamodzielną lub jeżeli działa prawnie w imieniu kandydata):  

 

Nazwisko i imię………………………………………………………………………………………… 

stopień pokrewieństwa/status prawny……………………………………………………………….  

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego………………………………………………………………………….  

 

Wykształcenie (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x): 

 niższe niż podstawowe lub brak wykształcenia (brak formalnego wykształcenia) 
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 podstawowe (ukończona 6-letnia szkoła podstawowa) 

 gimnazjalne (ukończone 3-letnie gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa) 

ponadgimnazjalne (ukończona szkoła średnia ogólnokształcąca lub technikum lub 

ukończona zasadnicza szkoła zawodowa) 

 policealne (ukończona szkoła policealna) 

 wyższe (ukończone studia krótkiego cyklu, licencjackie lub inżynierskie, magisterskie, 

doktoranckie) 

 

Status na rynku pracy osoby kandydującej na uczestnika projektu (właściwą 

odpowiedź zaznaczyć znakiem x): 

  

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy (osoba pozostająca 

bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest 

zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna) 

     w tym: 

 długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy) 

(Obowiązek dostarczenia zaświadczenia z urzędu pracy) 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy (osoba 

pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, 

która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna) 

     w tym: 

 długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy) 

 Osoba bierna zawodowo (osoba powyżej 15 roku życia, która w danej chwili nie 

tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna, ale jest w kondycji 

fizycznej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia) 

     w tym: 

 Osoba ucząca się (w trybie dziennym) (osoba, która uczestniczy w 

kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, rozumianym jako kształcenie w 

systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym) 

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu (osoba, która nie 

uczy się ani nie szkoli) 

 Inne 

 Osoba pracująca (osobą pracującą jest osoba, która wykonuje pracę, za którą 

otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba 

posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, w tym prowadząca gospodarstwo 

rolne; bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny 

uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”) 

    Jestem zatrudniony/a 

w:............................................................................................................................................ 

(pełna nazwa zakładu pracy/pracodawcy/prowadzonej działalności gospodarczej) 
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Dane dodatkowe:  

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej/migrant/osoba 

obcego pochodzenia: 

 tak  

 

 nie  

 

 odmowa podania informacji 

 

 

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 

 tak  

 

 nie  

 

 odmowa podania informacji 

 

 

3. Osoba korzystająca z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020: 

 tak   nie  

 

 

 

4. Osoba z niepełnosprawnościami*: 

 tak  

 jestem osobą z 

niepełnosprawnością sprzężoną* 

 jestem osobą niepełnosprawną w 

stopniu znacznym* 

 jestem osobą niepełnosprawną w 

stopniu umiarkowanym* 

 jestem osobą niepełnosprawną w 

stopniu lekkim* 

 

 nie  

 

 

 

5. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 

powyżej)**: 

 tak  

 

 nie  

 

 odmowa podania informacji 

 

 

*Obowiązek potwierdzenia odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia. 

**Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej: np. uzależniona od alkoholu; uzależniona 

od narkotyków lub innych środków odurzających; zwolniona z zakładu karnego; chora 

psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; osoba korzystająca 

ze świadczeń lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem na podstawie art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub inne. 
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Oświadczenia  

 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  

w Projekcie „DRUGI BRZEG”.  

 

Oświadczam, iż nie korzystam i nie będę korzystał/-a z tego samego typu wsparcia 

oferowanego w innych projektach w okresie mojego udziału w projekcie „DRUGI 

BRZEG”. 

 

Pouczenie  

Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej zgodnie  

z § 233 Kodeksu Karnego.  

Przetwarzanie  danych osobowych:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Raciborzu w celu prowadzenia rekrutacji do Projektu „DRUGI BRZEG”.  

 

 

 

 

    ……………………………                                                    …………………………… 

        Miejscowość, data                                                         Czytelny podpis Uczestnika/czki projektu/      
                                                                                                              opiekuna prawnego             

 

 

Pouczenie:   

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych  

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


