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FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„AKTYWNYM BĄDŹ !” 

 

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  Nazwisko  

PESEL 
 Wiek w chwili 

przystąpienia do 
projektu 

 

Płeć □ kobieta □ mężczyzna 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj  Województwo  

Powiat  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta 
 
 

Obszar □ wiejski                                                                    □ miejski 

DANE KONTAKTOWE 

Telefon 
stacjonarny/ko

mórkowy 
 Adres e-mail  

STATUS KANDYDATA/TKI 

Status osoby na 

rynku pracy w 

chwili 

przystąpienia do 

projektu 

□ osoba pracująca  
       □ tak 
       □ nie 

□ osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
            □ tak  
            □ nie 
□ osoba długotrwale bezrobotna 
            □ tak  
            □ nie 
□ osoba bierna zawodowo 
            w tym: 
            □ osoba ucząca się   
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Wykształcenie 

 

□ niższe niż podstawowe (ISCED 0)          □ podstawowe (ISCED 1 ) 

□ gimnazjalne (ISCED 2 )                          □ ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

□ policealne (ISCED 4)                               □ wyższe (ISCED 5-8) 

 

Czy należysz do 

wymienionych 

grup? 

(status w chwili 

przystąpienia do 

projektu) 

 
1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia:  
                □ tak                     □ nie     
 
2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:     

     □ tak                      □ nie    
 

3. Osoba z niepełnosprawnościami:  
     □ tak                     □ nie    
 

4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących: 
                □ tak                      □ nie    
          4a.w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 
          na utrzymaniu 
                □ tak                      □ nie    
 
5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej 
i dzieci pozostających na utrzymaniu: 

      □ tak                      □ nie    
 

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

      □ tak                      □ nie    
  

Oświadczam, że: 

- podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

- zostałem/-am poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą, 

- zapoznałem/-am się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie, akceptuję go i jestem 
świadomy możliwości wprowadzania w nim zmian, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
na potrzeby procesu rekrutacji projektu „Aktywnym Bądź!” zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 oraz art. 
27 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016.922 
tj. z późn. zm.)  

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                        (czytelny podpis) 
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