
 
   

 
 

 
 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu   Postaw na aktywność 

Nr projektu   

RPWM.10.02.00-28-0070/16 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-
2020), 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania  
10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 

imię (imiona)  

nazwisko  

płeć □ kobieta     □  mężczyzna 

data urodzenia 
(dzień – miesiąc -rok) �� - �� - ���� wiek  

 

PESEL ����������� 
miejsce urodzenia 

 
 

wykształcenie 

□  brak □  ponadgimnazjalne 

□  podstawowe □  pomaturalne 

□  gimnazjalne □  wyższe 

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PROJEKTU – adres zamieszkania 

ulica  

nr domu  nr lokalu  

miejscowość  kod pocztowy  

powiat  województwo  

obszar □   miejski   □    wiejski 

subregion □   ełcki □   piski 

 
telefon stacjonarny 

 

telefon komórkowy 
 

e-mail 

□   giżycki □   gołdapski 

□   olecki □   węgorzewski 

 

 

 



 
   

 
 

 
 
 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – opcja wyboru 
 

�   osoba bezrobotna 
I. osoba pozostająca bez pracy, gotowa 
do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia, w tym zarejestrowana w 
PUP 

 
□ TAK 
□ w tym długotrwale bezrobotna 

II. osoba pozostająca bez pracy, gotowa 
do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia, w tym nie zarejestrowana w 
PUP 

□ TAK 
□ w tym długotrwale bezrobotna 

oddalenie od rynku pracy □ 0 - 6 miesięcy 
□ 6 - 12 miesięcy 
□ powyżej 12 miesięcy 

□ niskie kwalifikacje 
□ brak doświadczenia zawodowego 
□ zamieszkujące tereny wiejskie 
 

□ osoby w wieku 50+ 
□ kobiety 
□ osoby niepełnosprawne 

�   osoba bierna zawodowo 

 
 

to osoba, która nie pracuje, nie poszukuje pracy, nie jest gotowa do podjęcia 
pracy i nie jest zarejestrowana w PUP 

oddalenie od rynku pracy □ 0 - 6 miesięcy 
□ 6 - 12 miesięcy 
□ powyżej 12 miesięcy 

□ niskie kwalifikacje 
□ brak doświadczenia zawodowego 
□ zamieszkujące tereny wiejskie 
 

□ osoby w wieku 50+ 
□ kobiety 
□ osoby niepełnosprawne 

STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY UCZESTNIKA PROJEKTU - w chwili przystąpienia do projektu  
*poniższą tabelę proszę o wypełnienie odpowiedzią TAK/NIE 

 

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

 *Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących, w tym: 
 
- w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 
- osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu 

 

*Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 
do mieszkań 

 

*Osoba z niepełno sprawnościami  

*Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej 

 

INNE POTRZEBY ORGANIZACYJNE  W RAMACH PROJEKTU  

Czy ma Pan/Pani specjalne potrzeby żywieniowe? (np. dieta 
bezmięsna, dieta cukrzycowa, alergie itp.) Jeżeli tak, prosimy o 
wskazanie potrzeby:  jakie? 

 

Czy ma Pan/Pani dodatkowe potrzeby organizacyjne, np. czy 
potrzebna jest obsługa tłumacza języka migowego, zestawy 
wspomagające słyszenie lub zapewnione miejsce na sali 
wykładowej na wózek inwalidzki? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie 

  

 



 
   

 
 

 
 
 

Ja, niżej podpisany/a Oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie „Postaw na aktywność” 
zawartymi w Regulaminie rekrutacji i udziału, akceptuję wszystkie postanowienia ww. 
Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie. 

2. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa (z własnej inicjatywy) w projekcie „Postaw 
na aktywność” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie 
nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Organizatora. 

4. Deklaruję uczestnictwo w: 
a) zajęciach Identyfikacji potrzeb oraz stopnia oddalenia od rynku pracy 
b) zajęciach z Poradnictwa zawodowego grupowego 
c) zajęciach z Poradnictwa zawodowego indywidualnego 
d) w Pośrednictwie pracy 
e) we wskazanym przez Doradcę Zawodowego szkoleniu, równocześnie zobowiązuję się do 

uczestnictwa w egzaminie organizowanym na zakończenie kursu potwierdzającego nabycie 
kwalifikacji, w przypadku otrzymania skierowania. 

f) w 3-miesięcznym stażu zawodowym, w przypadku otrzymania skierowania.  
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie 

Organizatora.  
6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.  
7. Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarcze ani rolnej. 
8. Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących 

mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu 
bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji 
społecznej). 

9. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w 
ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - udział w projekcie jest bezpłatny. 
W związku, z tym zobowiązuję się do: 

− 100% obecności w działaniach w ramach projektu „Postaw na aktywność” 
− przestrzegania Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, 
− podpisywania listy obecności na warsztatach/szkoleniu zawodowym/stażu. 
− Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej 

dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 
10. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Organizatora o zmianie jakichkolwiek 

danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie 
swojej sytuacji zawodowej. 

11. Zobowiązuje się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji w okresie 4 tygodni i 6 
miesięcy po opuszczeniu programu.  

12. Deklaruję chęć udziału w projekcie. 
13. Jestem zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia 
14. W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam zgodę na: 

utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu, 
publikowanie zdjęć w prasie lokalnej i regionalnej 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są 
zgodne z prawdą. 

 
 
 

 _____________________________________  _____________________________________  
                   miejscowość, data                                                                                                                                                   podpis  czytelny podpis uczestnika projektu 


