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załącznik nr 4 

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU "POWRÓT DO SPOŁECZEŃSTWA" 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 
działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

 

I. Dane osoby z otoczenia uczestnika projektu (proszę wypełnić czytelnie) 

Imię i nazwisko Uczestnika/czki Projektu, dla którego/której jestem osobą z najbliższego 
otoczenia 

………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko Uczestnika Projektu 

 
 
DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć  (niepotrzebne skreślić) kobieta  / mężczyzna 

PESEL            

Data i miejsce urodzenia  

Wykształcenie 
(zaznacz „X" w odpowiednim polu) 
 
 
 
 
 
 

Brak   

Podstawowe   
 Gimnazjalne   
 Ponadgimnazjalne   
 Pomaturalne   
 wyższe   
 ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica Nr domu/ Nr lokalu  

Kod pocztowy, Miejscowość/ Powiat  

Obszar zamieszkania 
 (Obszar wg stopnia urbanizacji 
(DEGURBA)) 
(zaznacz „X" w odpowiednim polu) 
 
 

Miejski   

Wiejski   
 Województwo  

Telefon stacjonarny, Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (email)  

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (zaznacz „X" w 
odpowiednim polu): 

□   Bezrobotny, w tym: 

 

 

 

□   Długotrwale bezrobotny      

 □   Nieaktywny zawodowo, w tym: 

 

□ osoba ucząca się lub kształcąca 

□  pracujący, w tym  □ zatrudniony w 

…………………………………………. 
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POZOSTAŁE DANE (zaznacz „X" w odpowiednim polu) 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 
TAK NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań TAK NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami TAK NIE 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  
w tym: 
w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

TAK NIE 

TAK NIE 

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

TAK NIE 

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione) TAK NIE 

Jeśli odpowiedź brzmi  TAK, opisać jakiej 

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

IV. DEKLARUJĘ SWOJA GOTOWOŚĆ DO WZIECIA UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH 
WSPARCIA: 
 

1. Wyjścia i wyjazdy integracyjne (1 wyjście/1 wyjazd) 

2. Warsztaty psychoedukacyjne (9 h) 

 
 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w skrócie RODO (pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE 2016/679 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).) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów rekrutacji i 
realizacji projektu "POWRÓT DO SPOŁECZEŃSTWA", realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna 
integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

2. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem rekrutacji i udziału  w projekcie i 
akceptuję jego warunki. 

 

…………………………………………………… 

miejscowość, data 

………………………………………………… 

czytelny podpis 

http://www.wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2018/RODO/Ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-RODO.pdf
http://www.wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2018/RODO/Ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-RODO.pdf
http://www.wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2018/RODO/Ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-RODO.pdf
http://www.wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2018/RODO/Ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-RODO.pdf
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OCENA KOMISJI REKRUTACYJNEJ  

Lp. OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE TAK NIE UWAGI 

1 Czy formularz rekrutacyjny wpłynął w wyznaczonym terminie?    

2 Czy wypełniono wszystkie wymagane pola?    

3 Czy złożono wymagany komplet załączników?    

4 Czy osoba rekrutowana spełnia wymagania dot. uczestników 

projektu? 

 

   

UZASADNIENIE : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pan/Pani ……………………………………………………….. został zakwalifikowany/a / niezakwalifikowany/a*  
                                                   imię i nazwisko  
 
do udziału w projekcie jako osoba  z otoczenia Uczestnika Projektu. 
 
                                                                  

Podpisy  członków komisji rekrutacyjnej : 

1.……………………………………………………..                          

2.……………………………………………………..  

 


