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Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie „Kwalifikacje dla młodych” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(POWR.01.02.01-24-0014/17) 

Uwaga: 

Wymagane jest zaznaczenie znakiem „X” właściwej odpowiedzi i/ lub uzupełnienie wszystkich białych pól formularza 

zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, elektronicznie lub odręcznie 

drukowanymi literami, i czytelnie podpisać w wyznaczonym miejscu. 

Dane Kandydata na Uczestnika projektu 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. 
PESEL (jeśli nie ma, należy 

wpisać „brak”) 
 

4. Płeć  Kobieta     Mężczyzna 

5. Wiek  

Dane kontaktowe 

6.  Adres zamieszkania
1
 

Ulica, nr domu/ nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Gmina:  

Powiat:  

Województwo:  

Obszar zamieszkania
2
 

(wypełnia przyjmujący wniosek) 

 Kategoria 1 

 Kategoria 2 

 Kategoria 3 

7. Telefon kontaktowy  

8. Adres e-mail  

                                                           
1
 Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego 

pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu. 
2
 Zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA: kategoria 1- obszary miejskie, o dużej gęstości zaludnienia; kategoria 2- obszary 

miejskie i podmiejskie, o średniej gęstości zaludnienia; kategoria 3- obszary wiejskie, o małej gęstości zaludnienia. 
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Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy docelowej - Kryteria kwalifikowalności 

Jestem w wieku 21-29 lat
3
. 

 Tak 

 Nie 

Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
4
) na terenie 

województwa śląskiego. 

 Tak 

 Nie 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną
5
 niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

6
 

 Tak 

 Nie 

Jestem osobą z kategorii NEET, tj.:  

 Pozostaję bez pracy. 

 Nie uczestniczę w kształceniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie 

uczestniczyłem/am w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). 

 Nie uczestniczę w szkoleniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie 

uczestniczyłem/am w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków 

publicznych). 

 Tak 

 Nie 

Nie należę do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj. grupy docelowej 

określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tzn. nie jestem: 

 osobą młodą z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu 

instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po 

zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin 

naturalnych, 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli 

własne gospodarstwo domowe, 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 

usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po 

zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; 

 matką opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);  

 absolwentem/ką młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu); 

 absolwentem/ką specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych 

ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu); 

 matką przebywającą w domach samotnej matki; 

 osobą młodą opuszczającą zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 

opuszczeniu). 

 Tak 

 Nie 

                                                           
3
 Grupę docelową mogą stanowić wyłącznie osoby, które są w wieku 21-29 lat, tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału 

w projekcie mają ukończony 21 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia tj. od dnia 21 urodzin do dnia poprzedzającego dzień 30 
urodzin. Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
4
 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
5
 Definicja osoby długotrwale bezrobotnej różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie 

przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 
miesięcy (>12 miesięcy). 
6
 Za osobę bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy rozumie się osobę, która pozostaje bez pracy i nie jest 

zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, ale aktywnie poszukuje pracy i jest gotowa do jej podjęcia. 
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Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy docelowej – Kryteria premiujące 

Jestem kobietą. 
 Tak 

 Nie 

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach
7
. 

 Tak 

 Nie 

Zamieszkuję obszar objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji. 
 Tak 

 Nie 

Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami
8
. 

 

 Tak 

 Nie 

 Odmawiam podania informacji 

Proszę określić bariery wynikające z niepełnosprawności, a związane z udziałem w projekcie. 

 

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

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

Proszę określić specjalne wymagania wynikające z niepełnosprawności, a związane z udziałem w projekcie. 

 

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

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

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Kwalifikacje dla młodych” 

zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia ww. 

Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Kwalifikacje dla młodych” oraz zgodę 

na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

                                                           
7
 Za osobę o niskich kwalifikacjach rozumie się osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, 

że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym. 
8
 Za osobę z niepełnosprawnościami rozumie się osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), a także 
osobę z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 546, z późn. zm.), tj. osobę z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
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4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w niniejszym formularzu i innych dokumentach przez Beneficjenta projektu w celach rekrutacji 

i realizacji projektu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). 

5. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie Formularza rekrutacyjnego 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 Beneficjenta – Humaneo, z siedzibą 

w Nowym Sączu (33-300), ul. Nawojowskiej 12. 

6. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej sytuacji 

zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia). 

7. Zobowiązuję się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnić dane dot. 

mojego statusu na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

8. Zobowiązuję się w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnić dane dot. 

mojego statusu na rynku pracy (w tym kopie dokumentów). 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 ………………………………………. ………………………………………. 
 Miejscowość i data Czytelny podpis Kandydata/tki 


