
 

 

  

ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
44 - 100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, tel/fax. 230 48 79,  

www.sfwp.gliwice.pl   e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl 
 

 
ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU  

„Pora na @ktywnego seniora” 
 

Pole wypełnia pracownik - Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości: 

Data wpływu: ……………………………..                       numer: …………………….. 
 
Zweryfikowała dane z dowodem osobistym kandydata:         ………………… 

                                                            podpis 

I . Informacje o uczestniku (czytelnie wypełnić) 

Imię   

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Wiek   

PESEL  

Płeć (zaznaczyć właściwe)       □ kobieta                 □ mężczyzna 

Wykształcenie (zaznaczyć właściwe)  Brak (brak formalnego 
wykształcenia) 

 Podstawowe (ukończona szkoła 
podstawowa) 

 Gimnazjalne (kształcenie 
ukończone na poziomie szkoły 
gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne (kształcenie 
ukończone na poziomie szkoły 
średniej (wykształcenie średnie lub 
zasadnicze zawodowe) 

 Pomaturalne (kształcenie 
ukończone na poziomie wyższym niż 
na poziomie szkoły średniej, które 
jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) 

 Wyższe (pełne i ukończone 
wykształcenie na poziomie 
wyższym) 

Adres zamieszkania /zameldowania 

Miejscowość  

Ulica, nr domu /nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Gmina  

Województwo  

Dane kontaktowe  

Telefon domowy  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej  



 
 
 

 
 

I. Szkolenia: 
Proszę wybrać  maksymalnie  4 rodzaje szkoleń lub warsztatów wykazanych poniżej 
zaznaczając X  
 

□  KURS KOMPUTEROWY PT. „KOMPUTER TO COŚ DLA MNIE” – 75 godz. dyd. 

/15 dni 
 (dedykowany dla osób, które zaczynają swoja swoją przygodę z komputerem, 
smartfonem itp.) 

WARSZTATY W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z E-USŁUG : 
(można wybrać 2 rodzaje warsztatów) 

□ Komunikatory internetowe - 15 godz. zajęć x 2 grupy (3 dni) 

□ Senior na e-zakupch - 15 godz. zajęć x 2 grupy (3 dni) 

□ Cyfrowa obróbka zdjęć  - 20 godz. zajęć x 2 grupy (4 dni) 

□  KURS JĘZYKOWY   - 60 godz. dyd.     / 30 spotkań                           

Proszę wybrać język i zaznaczyć odpowiedni  poziom wiedzy 

□  Język angielski  

    60 godz. dyd. 

□    poziom podstawowy 

□    poziom średni      

□  Język niemiecki 

    60 godz. dyd. 

□    poziom podstawowy             

□    poziom średni        

□  WARSZTATY "ANIMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY" - 16 godz. zajęć (2 dni) 

□  ZAJĘCIA Z ZAKRESU PODTRZYMANIA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - 20 godzin 

zajęć + prelekcja   nt. zdrowego stylu życia 

*Rodzaj języka oraz jego poziom uzależniony będzie od ilości osób, które zgłoszą 
się  na dany rodzaj  i poziom  

II. Działalność punktu informacyjno-doradczego „AKTYWNY SENIOR” 

Jestem zainteresowana/y zaangażowaniem się jako wolontariusz  w działalność punktu 
informacyjno-doradczego „AKTYWNY SENIOR” – działającego przy Śląskiej Fundacji 
Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach 

□ TAK                                                                    □ NIE 

II. Źródła informacji o projekcie (zaznaczyć właściwe). 

□ ogłoszenie w prasie 
□ Internet 
□ znajomi 
□ ulotka/plakat 
□ Inne ....................................................................... 

Oświadczam,     iż     zapoznałam / em     się   z   regulaminem     udziału    w    projekcie  
„Pora na @ktywnego seniora” i akceptuję jego warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Fundację Wspierania 
Przedsiębiorczości (organizatora Projektu) zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji Projektu, kontroli i jego ewaluacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 
…………………………………………………… 

          data i podpis 


