
 

Projekt „Gliwicki pakON II”, realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania  

9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

OŚWIADCZENIE REKRUTACYJNE  
do projektu „Gliwicki pakON II” nr WND-RPSL.09.01.05-24-045G/15  

Dane osoby zgłaszającej się do udziału w projekcie  
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć (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 

 Profil I w Urzędzie Pracy 

 Profil II w Urzędzie Pracy 

 Profil III w Urzędzie Pracy 

 Nieaktywny zawodowo, w tym:  

 osoba ucząca się lub kształcąca 

 Zatrudniony 

POZOSTAŁE DANE (zaznacz „X” w odpowiednim polu) 

Przynależność mniejszości narodowej lub etnicznej 
 Tak 

 Nie  
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Posiadanie statusu migranta, osoby obcego pochodzenia 
 Tak 

 Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami 

 Tak, w tym: 

 Lekki 

 Umiarkowany 

 Znaczny 

 Nie 

 

Wymagam wsparcia Asystenta osoby niepełnosprawnej/tłumacza/przewodnika 
 Tak 

 Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 Tak 

 Nie 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

 Tak, w tym:  

 w gospodarstwie 
domowym z dziećmi 
pozostającymi na 
utrzymaniu 

 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, jakiej ?  

………………………………………….. 

 Nie 

  

Interesują  mnie  niżej  wymienione  formy  wsparcia: 

 doradztwa zawodowego i wparcia doradcy 

 porad Ekspertów z różnych dziedzin 

 coachingu 

 szkolenia „Autoprezentacja na rynku pracy” 

 szkolenia „Planowanie i koordynowanie własnej ścieżki kariery” 

 szkolenia „Przedsiębiorczość z elementami treningu budżetowego” 
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 szkolenia „Profilaktyka uzależnień i edukacja zdrowotna" 

 szkolenia „Trening zastępowania agresji” 

 szkolenia „Samoobrona” 

 szkolenia „Cykl warsztatów CREO” 

 szkolenia „Podstawy obsługi komputera” 

 szkolenia „Terapia przez ruch” 
 
Szkoleń podnoszących kwalifikacje/kompetencje: 

 Opiekun/ka osób starszych 

 Pracownik utrzymania czystości 

 Pracownik administracyjno-biurowy 

 Pracownik ochrony osób i mienia 

 Operator wózków jezdniowych i widłowych 

 innych kursów zawodowych, jakich?...................................................................  
 

 Wycieczek poza miejsce zamieszkania 

 Pośrednictwa pracy 

 Wsparcia trenera pracy 

 Zatrudnienia 
 
 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów rekrutacji w ramach projektu 
Projekt „Gliwicki pakON II”, realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania  9.1.5. Programy aktywnej integracji 
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do przetwarzanych moich danych osobowych wraz z prawem do 
żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 

 
 
 

Miejscowość, data Czytelny PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

 


