
 
 

Załącznik numer 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU
dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne 

Kształcenia 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator –Lider Projektu

Partnerzy Projektu

Tytuł Projektu/Nr projektu

Oś Priorytetowa
Działanie RPO WSL

Poddziałanie 

Data przyjęcia formularza

Podpis osoby przyjmującej formularz

1. Formularz  rekrutacyjny  do  projektu  powinien  być  wypełniony  elektronicznie  lub  odręcznie  w  
sposób  czytelny  oraz  powinien  być zaparafowany na każdej stronie i 
wskazanych. 

2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie 
zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 

3. Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku
Kandydata należy umieścić adnotację „nie dotyczy”.

Załącznik numer 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej 
dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne – Centrum Kompetencyjne i 

Kształcenia Zawodowego w Łabędach” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider Projektu 
 

,,Energo- Moc” Wzorcownia ul. Metalowców 15 
41-109 Gliwice

Partnerzy Projektu 

1. Oświata i Biznes Sp. z o.o. ul. Ad
Mickiewicza 28/7 40 

2. Polsko –Japońska Akademia Technik 
Komputerowych ul. Koszykowa 86, 02
008 Warszawa, 

3. Towarzystwo Kulturalne ,,Fuga” ul. 
Stefana Jaracza 13, 44

4. Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 
8A, 44- 100 Gliwice, 

5. Fundacja ,,Domena Rozwoju” ul. 
Zwycięstwa 13/309, 44

Tytuł Projektu/Nr projektu ,,Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej 
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rewitalizacyjne – Centrum Kompetencyjne i 
Kształcenia Zawodowego w 

RPSL.09.01.01-24-
Oś Priorytetowa  Oś priorytetowa: IX. Wyłączenie społeczne

Działanie RPO WSL Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1  Wzmacnianie potencjału 

społeczno- zawodowego społeczności lokalnych  
- ZIT. 

Data przyjęcia formularza 

 
 
 
 

Podpis osoby przyjmującej formularz 

 
 
 
 

Formularz  rekrutacyjny  do  projektu  powinien  być  wypełniony  elektronicznie  lub  odręcznie  w  
sposób  czytelny  oraz  powinien  być zaparafowany na każdej stronie i podpisany w miejscach do tego 

W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie 
 

3. Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pole nie dotyczy 
Kandydata należy umieścić adnotację „nie dotyczy”. 

 

„Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej 
Centrum Kompetencyjne i 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Moc” Wzorcownia ul. Metalowców 15 
109 Gliwice 

Oświata i Biznes Sp. z o.o. ul. Adama 
Mickiewicza 28/7 40 -092 Katowice, 

Japońska Akademia Technik 
Komputerowych ul. Koszykowa 86, 02-

Towarzystwo Kulturalne ,,Fuga” ul. 
Stefana Jaracza 13, 44-109 Gliwice, 
Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 

 
cja ,,Domena Rozwoju” ul. 

Zwycięstwa 13/309, 44- 100 Gliwice. 
,,Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej 
dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania 

Centrum Kompetencyjne i 
Kształcenia Zawodowego w Łabędach” - 

-004B/18 
Oś priorytetowa: IX. Wyłączenie społeczne 

Działanie 9.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 9.1.1  Wzmacnianie potencjału 

zawodowego społeczności lokalnych  

Formularz  rekrutacyjny  do  projektu  powinien  być  wypełniony  elektronicznie  lub  odręcznie  w  
podpisany w miejscach do tego 

W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie 

gdy dane pole nie dotyczy 



 
4. Przed złożeniem wypełnionego formularza Kandydat powinien zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie „Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzie
zintegrowane działania rewitalizacyjne 
dostępnym w biurze Projektu. 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROJEKTU
 

Imię (Imiona): 
 

Nazwisko: 
 

Płeć 
 

Data urodzenia i miejsce urodzenia:
 
 

PESEL: 
 
 

Telefon kontaktowy (Stacjonarny / Komórkowy):
 

Adres e-mail 

 

Ulica: 

Nr domu lub nr lokalu: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż zam

Ulica: 

Nr domu lub nr lokalu: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Gmina: 

4. Przed złożeniem wypełnionego formularza Kandydat powinien zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i
Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez 

zintegrowane działania rewitalizacyjne – Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROJEKTU

 

 

Kobieta:  

Data urodzenia i miejsce urodzenia: 
 

 

Telefon kontaktowy (Stacjonarny / Komórkowy): 
 

 
 

Adres zameldowania: 

 

 

 

 

 

 

 

meldowania):  

  DOTYCZY 

 

 

 

 

 

 

4. Przed złożeniem wypełnionego formularza Kandydat powinien zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i 
lnicy Łabędy poprzez 

Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach” 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROJEKTU 

Mężczyzna:  

 NIE DOTYCZY 



 
Powiat: 

Województwo: 

 
 

Adres korespondenc

 
 

Osoba mieszkająca na terenie dzielnicy Łabędy w Gliwicach

Osoba  z otoczenia osoby mieszkającej na terenie dzielnicy Łabędy w Gliwicach zagrożonej  ubóstwem lub 

 

Wykształcenie:

 

 

dencyjny: 

 adres zameldowania 
 adres zamieszkania 

2. Przynależność do grupy docelowej 
 

Osoba mieszkająca na terenie dzielnicy Łabędy w Gliwicach i  zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 

 tak 
 nie 

 
Osoba  z otoczenia osoby mieszkającej na terenie dzielnicy Łabędy w Gliwicach zagrożonej  ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym: 
 tak 
 nie 

 

Wykształcenie: 

niższe niż podstawowe
wykształcenia 
podstawowe (dotyczy
podstawową) 

          gimnazjalne (dotyczy
gimnazjum) 
ponadgimnazjalne (dot
ukończyły Liceum ogólno
profilowane, Technikum,
ogólnokształcące, Technik
Zasadniczą szkołę zawodo
policealne (dotyczy osób,
szkołę policealną) 
wyższe (dotyczy osób, 
wykształcenie 
wyższe, uzyskały tytuł lice
magistra lub doktora) 

 
 

 

i  zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Osoba  z otoczenia osoby mieszkającej na terenie dzielnicy Łabędy w Gliwicach zagrożonej  ubóstwem lub 

we brak formalnego 

czy osób, które ukończyły szkołę 

czy osób, które ukończyły 

(dotyczy osób, które 
okształcące, Liceum 
, Uzupełniające liceum 

chnikum uzupełniające lub 
odową) 

ób, które ukończyły 

 które posiadają 

encjata lub inżyniera lub 



 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do
projektu 

Nieprzerwany okres pozostania bez zatrudnienia 
przed przystąpieniem do projektu:

Posiadam status osoby z niepełnosprawnościami:
(dane wrażliwe) 
(*wymagana kserokopia orzeczenia)

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do 
 

Bezrobotny (pozostający bez pracy, gotowy do podjęcia 
pracy i aktywnie poszukujący zatrudnienia).

 TAK zarejestrowany w PUP
(*wymagane zaświadczenie)
 
 
Profil 
 I profil 
 II profil 
 III profil 

 
- w tym, osoba długotrwa
(pozostająca bez pracy, gotowa
aktywnie poszukująca zat
przez co najmniej 6 miesi
do projektu) 
 

 
 TAK niezarejestrowany w
oświadczam, że poszukuję p
 NIE 

 
Bierny zawodowo (oso

nie tworzy zasobów siły
i nie jest bezrobotna
poszukuję pracy. 
 TAK 
 NIE 

 

Nieprzerwany okres pozostania bez zatrudnienia 
przed przystąpieniem do projektu: 

 
 do 6 miesięcy 
 od 6 do 12 miesięcy 
 od 12 do 24 miesięcy  

 
Posiadam status osoby z niepełnosprawnościami: 

(*wymagana kserokopia orzeczenia) 

 
 tak 

 (w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.) 
 
 nie 

 
 odmowa podania 

informacji 
 

 

Bezrobotny (pozostający bez pracy, gotowy do podjęcia 
pracy i aktywnie poszukujący zatrudnienia). 

PUP 
nie) 

rwale bezrobotna 
gotowa do podjęcia pracy i 

zatrudnienia nieprzerwanie 
ięcy przed przystąpieniem 

w PUP - i jednocześnie 
pracy 

(osoba, która w danej chwili 
y roboczej tzn. nie pracuje 
a). Oświadczam, że nie 

    powyżej 24 miesięcy 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 

 
 tak 

(osoba z zaburzeniami 
psychicznymi w 
rozumieniu ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 
2011 r. Nr 231, poz. 1375 
z późn. zm.) 
 
 
 nie 

 
 odmowa podania 

informacji 
 



 

Dane wrażliweDane wrażliwe 

 
JESTEM 
- osobą należącą do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (dane 
wrażliwe) 
 
 tak 
 nie 
 odmowa podania inform

 
 JESTEM 
- osobą w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione poniżej) 
wrażliwe): 
 
 
  tak 
 nie 
 odmowa podania inform

 
 JESTEM 
- osobą bezdomną lub dotkniętą
wykluczeniem z dostępu do mieszkań (dane
wrażliwe): 
 

  tak 
 nie 
 odmowa podania inf

 
 JESTEM 
- osobą przebywającą w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących w tym: gospodarstwie 
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
wrażliwe): 
 
 

 tak 
 nie 
 odmowa podania informacji

 
 

 JESTEM 

Osobą żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
 
  
 tak   
 nie 
 odmowa podania inform

 
 

 

do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (dane 

macji 

osobą w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione poniżej) (dane 

macji 

osobą bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań (dane 

formacji 

osobą przebywającą w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących w tym: gospodarstwie 
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (dane 

odmowa podania informacji 

Osobą żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

macji 



 
Spełniam poniższe przesłanki wykluczenia społecznego:

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
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

b) osoby , o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) 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; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z
dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 
2011r. Nr 231, poz. 1375); 

g) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i insty
rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.);

h) osoby niesamodzielne; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

j) osoby korzystające z PO PŻ. 

k) 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.

Spełniam poniższe przesłanki wykluczenia społecznego: 

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 2004r. o pomocy społecznej; 

 tak  
 nie 

osoby , o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 tak 
 nie 

osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu 
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

 tak 
 nie 

osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z
dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014r. poz. 382); 

 tak 
 nie 

jące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, 

 tak 
 nie 

osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

 tak 
 nie 

osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i insty
rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.); 

 tak 
 nie 

 tak 
 nie 

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014

 tak 
 nie 

 tak 
 nie 

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na 
opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. 

 
 tak 
 nie 

 

 

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

osoby , o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu 
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z 
 

jące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w 

osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i 
rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na 



 
 

 


