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Formularz Zgłoszeniowy 
 

Nazwisko 
 

 

Imiona 
 

 

Płeć Kobieta        Mężczyzna  
Data i miejsce urodzenia  

 
PESEL            
Seria i numer dowodu osobistego  

 
Adres zamieszkania Województwo  

 
Powiat  

Gmina  

Kod pocztowy  
 

 Miejscowość  
 

 Ulica  
 

 Numer domu  
 

 Numer mieszkania  
 

Telefon kontaktowy  
 

Adres e-mail  
 

Wykształcenie Brak 
 

 

Podstawowe – ISCED 1 
 

 

Gimnazjalne - ISCED 2 
 

 

Ponadgimnazjalne – zasadnicze zawodowe - 
ISCED 3 
 

 

Ponadgimnazjalne – średnie (technikum, 
liceum) - ISCED 3 
 

 

Policealne - ISCED 4 
 

 

Wyższe - ISCED 5-8 
 

 

Obszar Miejski 
 

 Wiejski  
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Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 
 
Bezrobotny zarejestrowany w 
powiatowym urzędzie pracy  
 
Osoba zaznaczająca powyższy status musi 
dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy. 

TAK  NIE  

Bezrobotny niezarejestrowany w 
powiatowym urzędzie pracy  
 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do 
podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia, które nie są zarejestrowane 
w ewidencji urzędów pracy. 

TAK  NIE  

W tym długotrwale bezrobotny  
 
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" 
różni się w zależności od wieku: - 
Młodzież (6 miesięcy). - Dorośli (25 lat 
lub więcej) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 
12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na 
rynku pracy jest określany w dniu 
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

TAK  NIE  

Bierny zawodowo  
 
Bierni zawodowo to osoby, które w danej 
chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Osoby będące na urlopie wychowawczym 
(rozumianym jako nieobecność w pracy, 
spowodowana opieką nad dzieckiem w 
okresie, który nie mieści się w ramach 
urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), uznawane są za bierne 
zawodowo, chyba że są zarejestrowane 
już jako bezrobotne (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

TAK  NIE  

Osoba pracująca 
 

TAK  NIE  

osoba pracująca w administracji rządowej  
osoba pracująca w administracji samorządowej  
Inne  
osoba pracująca w MMŚP  
osoba pracująca w organizacji pozarządowej  
osoba prowadząca działalność na własny rachunek  
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie�  
Wykonywany zawód: 
 
Instruktor praktycznej nauki zawodu 
 

 

Nauczyciel kształcenia ogólnego 
 

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
 

 

Nauczyciel kształcenia zawodowego 
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Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
 

 

Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
 

 

Pracownik instytucji rynku pracy 
 

 

Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
 

 

Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 

 

Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
 

 

Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 
 

 

Rolnik 
 

 

Inny:  
 
(podać jaki) 

 
 

Zatrudniony w: 
 
(Nazwa Instytucji/przedsiębiorstwa) 

 

 
Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

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

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 

 

Osoba bezdomna 
 
 Osoba zaznaczająca powyższy 
status musi dostarczyć 
zaświadczenie o pobycie w ośrodku 
dla osób bezdomnych. 

TAK  NIE  

Osoba dotknięta 
wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań 
 
oświadczenie uczestnika (z 
pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą)  

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 

 

Osoba z 
niepełnosprawnościami 
 
Osoba zaznaczająca powyższy status 
musi dostarczyć orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. 

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 

 

Stopień niepełnosprawności 
 
Za osoby niepełnosprawne uznaje się 
osoby niepełnosprawne w świetle 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

Znaczny 
 

 
 

Umiarkowany 
 

 
 

Lekki 
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zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 
111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. 
 
 
 
Osoba potrzebująca pomocy 
w codziennym 
funkcjonowaniu 
 
osoba, która ze względu na stan 
zdrowia lub niepełnosprawność 
wymaga opieki lub wsparcia w 
związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego 
 

 
TAK 

  
Nie 

  
Odmowa 
podania 
informacji 

 

Osoba opuszczająca pieczę 
zastępczą 
 
Osoba zaznaczająca powyższy status 
musi dostarczyć informację 
z instytucjonalnej pieczy zastępczej 
o okresie pobytu osoby w pieczy 
instytucjonalnej. 
 

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 

 

Osoba uboga, 
doświadczająca 
wielokrotnego wykluczenia 
społecznego z powodu więcej 
niż 1 przesłanki 
 
Osoba zaznaczająca powyższy status 
musi dostarczyć  zaświadczenie 
o dochodach. 
 

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 

 

Osoba uzależniona od 
alkoholu 
 
Osoba zaznaczająca powyższy status 
musi dostarczyć  zaświadczenie 
o ukończonej terapii uzależnień 
lub zaświadczenie o jego trwaniu.  
 

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 

 

Osoba uzależniona od 
narkotyków 
 
Osoba zaznaczająca powyższy status 
musi dostarczyć  zaświadczenie 
o ukończonej terapii uzależnień lub 
zaświadczenie o jego trwaniu. 

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 

 

Osoba uzależniona od innych 
środków odurzających  
 
Osoba zaznaczająca powyższy status 
musi dostarczyć  zaświadczenie 
o ukończonej terapii uzależnień lub 
zaświadczenie o jego trwaniu. 

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 
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Oświadczam, że: 
1. Wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadom odpowiedzialności za podanie 

nieprawidłowych danych.  

2. Akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Droga do samodzielności – stworzenie 
30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta 
Wrocław”, którego treść jest mi znana.  

3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji w projekcie „Droga do samodzielności – stworzenie 
30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta 
Wrocławia” realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9: 
Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1. 
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 
 
 
 
Miejscowość i data 
 

 

Podpis 
 

 

 

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

TAK  NIE  Odmowa 
podania 
informacji 

 

Przesłanki innej 
niekorzystnej sytuacji 
społecznej  
 
Wynikającej z ustawy o Pomocy 
Społecznej art. 7  

 


