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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami  

 

Tytuł projektu Koniecznie aktywizuj się społecznie! 

Numer projektu RPSW.09.01.00-26-0028/17 

Oś priorytetowa, w ramach której 
jest realizowany projekt 

RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka 
z ubóstwem 

Działanie w ramach którego jest 
realizowany projekt 

RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca 
szanse na zatrudnienie  

 

DANE KANDYDATA/KI 
Proszę zaznaczyć znakiem „x” i/lub uzupełnić 

Imię (Imiona) 
i Nazwisko 

 

Wiek  
Płeć  kobieta  mężczyzna 

Pesel 
           

Wykształcenie 

 brak (brak formalnego wykształcenia) 
 podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej) 
 gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
gimnazjalnej) 
 ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) 
 policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) 
 wyższe krótkiego cyklu (kształcenie ukończone na poziomie  
studiów krótkiego cyklu, które jednocześnie nie jest wykształceniem 
wyższym  licencjackim, magisterskim i doktoranckim) 
 wyższe licencjackie (kształcenie ukończone na poziomie studiów 
wyższych licencjackich) 
 wyższe magisterskie (kształcenie ukończone na poziomie studiów 
wyższych magisterskich) 
 wyższe doktoranckie (kształcenie ukończone na poziomie studiów 
wyższych doktoranckich) 

DANE KONTAKTOWE 
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Adres zamieszkania 

według Kodeksu 
Cywilnego1 

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica: 

Numer domu: 

Numer lokalu: 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
 

STATUS NA RYNKU PRACY 
(zaznaczyć znakiem „x” wszystkie opcje, które dotyczą) 

Oświadczam, że jestem osobą: 

 uczącą się, 

 pracującą, 

 zamieszkałą 

na terenie OSI tj.: województwo świętokrzyskie, powiat buski, gminy: 
Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, 
Gnojno; województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gminy: 
Słupia, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław; 
województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski, gminy: Kazimierza 
Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec; województwo 
świętokrzyskie, powiat kielecki, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, 
Raków, Łagów, Bodzentyn, województwo świętokrzyskie, powiat 
konecki, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, 
Ruda Malenicka, Słupia (Konecka); województwo świętokrzyskie, 
powiat opatowski, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, 
Baćkowice, Sadowie, Tarłów; województwo świętokrzyskie, powiat 
ostrowiecki, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów; 
województwo świętokrzyskie, powiat pińczowski, gminy: Michałów, 
Działoszyce, Złota; województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, 
gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, 
Dwikozy, Wilczyce, Bliżyn; województwo świętokrzyskie, powiat 
starachowicki, gminy: Mirzec, Wąchock; województwo świętokrzyskie, 
powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica; województwo 
świętokrzyskie, powiat włoszczowski, gminy: Kluczewsko, Secemin, 
Radków, Moskorzew. 

 bezrobotną2, w tym:  
 

 zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy, w tym: 
 długotrwale bezrobotną 

 niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

                                                           
1 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 
zamiarem stałego pobytu”.  
2 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci 
studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego 
lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne.  



  

  

  

 
Projekt  „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Projekt „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę 
Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

 

   

 długotrwale bezrobotną 

bierną zawodowo3, 
w tym: 
 

 uczącą się 
 nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu 
 inną ..…………………………………………………………………………………………… 

 

STATUS KANDYDATA/KI 
Oświadczam, że: 

Jestem osobą lub członkiem rodziny zagrożonej ubóstwem4 i wykluczeniem 
społecznym. 

 tak           nie 

Jestem osobą korzystającą lub członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń 
z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, (tj. 
spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu: 
- ubóstwa; 
- sieroctwa; 
- bezdomności; 
- bezrobocia; 
- niepełnosprawności; 
- długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
- przemocy w rodzinie; 
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych; 
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki 
obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 
rodziną ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
- alkoholizmu lub narkomanii; 
- zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej; 
- klęski żywiołowej lub ekologicznej 

 tak           nie 
 

Osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym5 

 tak           nie 

                                                           
3  Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoba 
będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego) uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność 
na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawana za bierną zawodowo.  
4 Miesięczny dochód na osobę w rodzinie: Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (ustawowa granica ubóstwa): - dla osoby samotnie 
gospodarującej: 0 – 634 zł netto, - dla osoby w rodzinie – w wysokości 0 – 514 zł netto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).  
5 Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do: Bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 
Uzależnionych od alkoholu; Uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających; Chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; Długotrwale 
bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej; Uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, Osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w 
stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w 
życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.  
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Osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz 
członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej 

 tak           nie 

Osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym 
ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) (należy dołączyć 
zaświadczenie z ośrodka wychowawczego, młodzieżowego, socjoterapii) 

 tak           nie 

Osobą niesamodzielną6  tak           nie 

Członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden 
z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 
opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością (należy dołączyć orzeczenie lub inny 
dokument poświadczający stan zdrowia) (dane wrażliwe) 

 tak           nie 

Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (dane wrażliwe)7 

 tak           nie 

Osobą z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy 
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. Zm.), a także 
osoba z zaburzeniami psychicznymi, w roz. Ustawy z 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. Zm.) 
(należy dołączyć orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) (dane 
wrażliwe) 

 tak           nie 

Osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  tak           nie 

 
POZOSTAŁE DANE 

Proszę zaznaczyć znakiem „x” 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej8,  migrant9 , osobą 
obcego pochodzenia10, (dane wrażliwe) 

 tak           nie 
 odmowa 
odpowiedzi 

Jestem osobą niepełnosprawną11 (dane wrażliwe)  
Należy dołączyć orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

 tak           nie 
 odmowa 
odpowiedzi 

                                                           
6 Osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  
7 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne  formy wykluczenia 
mieszkaniowego: bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w 
schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z 
powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane; niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające  niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone 
przemocą); nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne 
przeludnienie).  
8 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: 
karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
9 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.  
10 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) 
innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
11 Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – osoby z 
niepełnosprawnościami stanowią osoby niepełnosprawne rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 231, poz. 1375). 
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Stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy): 
 lekki          
 umiarkowany 
 znaczny 

Rodzaj niepełnosprawności (jeśli dotyczy): 
 sprzężona12         
 intelektualna 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji : 

1) osobą bezdomną lub wykluczoną z dostępu do mieszkania  tak           nie 

2) osobą pochodzącą z terenów wiejskich  tak           nie 

3) osobą bez wykształcenia  tak           nie 

4) byłym więźniem  tak           nie 

5) narkomanem itp. (osoby uzależnione)  tak           nie 

Sprawuję opiekę nad dzieckiem/osobą zależną  tak           nie 
 

 

ANALIZA POTRZEB 

Jak ocenia Pan/i swoją potrzebę udziału w projekcie (proszę zakreślić odpowiednią cyfrę, 0-1 niska, 
2-3 średnia, 4-5 wysoka)  

 
1 2 3 4 5  

 
 

OCENA MOTYWACJI 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. 
 Jej celem jest określenie Pana/Pani motywacji udziału w projekcie 

Lp.  TAK NIE 

1. 
Zdecydowałem/am się na udział w projekcie, ponieważ chcę zdobyć 
nowe kwalifikacje 

  

2. Chcę wziąć udział w projekcie, ponieważ lubię nowe wyzwania   

3. 
Zdecydowałem/am się na udział w projekcie, bo chcę zadbać o swoją 
przyszłość 

  

4. 
Zgłosiłem/am się do udziału w projekcie, bo wierzę, że udział w nim 
pomoże zmienić coś w moim życiu na lepsze 

  

5. 
Uważam, że udział w projekcie zwiększy moje szanse na znalezienie 
pracy 

  

 

ANKIETA POTRZEB/USPRAWNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (jeśli dotyczy) 

                                                           
12 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej    niepełnosprawności. 
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Jakie są Pana/Pani potrzeby wynikające z niepełnosprawności, których spełnienie mogłoby ułatwić 
Panu/Pani udział w zajęciach oferowanych w ramach niniejszego projektu? (np. harmonogram zajęć, 
wyposażenie sali szkoleniowej itp.). 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Jakie problemy/bariery wynikające z posiadanej niepełnosprawności dostrzega Pan/Pani w związku 
ze swoim udziałem w projekcie? 

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

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  

Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Aktywni = Zatrudnieni” współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w ramach RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 
RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), realizowanym przez 
firmę Vivid Consulting Sp. z o.o., ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, NIP 8951963618 
 Nie jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności. 
 Zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i zgodnie z wymogami 

jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuję warunki Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do 
niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu – Vivid Consulting Sp. z o. o., o zmianach danych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że szkolenia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce 
zamieszkania. 

 Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy danych wrażliwych, tj. np. danych rasowych, etnicznych 
oraz dotyczących stanu zdrowia. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

 Deklaruję uczestnictwo w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 
projekcie niezwłocznie poinformuję w tym fakcie Organizatora Projektu. 

 Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku dostarczenia Organizatorowi Projektu dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu 
pracy o zatrudnieniu, wpis do CEIDG lub KRS oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności 
gospodarczej) do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (również w przypadku przerwania udziału w 
projekcie), o ile podejmę zatrudnienie, a także o obowiązku przekazania dokumentów potwierdzających postęp w 
procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej przez Uczestnika Projektu tj. np. dotyczących rozpoczęcia nauki, 
wolontariatu, poprawy stanu zdrowia – np. w formie zaświadczenia – w okresie do 3 miesięcy od zakończenia 
udziału w projekcie. 

 Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku dostarczenia Organizatorowi Projektu dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu 
pracy o zatrudnieniu, wpis do CEIDG/KRS oraz dowód opłacania składek), a także dokumentów potwierdzających 



  

  

  

 
Projekt  „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Projekt „Koniecznie aktywizuj się społecznie!” realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę 
Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

 

   

poszukiwanie zatrudnienia (oświadczeń Uczestnika Projektu/ zaświadczeń o rejestracji w urzędzie pracy) lub 
potwierdzenie rozpoczęcia nauki/szkolenia do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (również w przypadku 
przerwania udziału w projekcie), o ile podejmę zatrudnienie bądź uzyskam kwalifikacje, rozpocznę poszukiwanie 
pracy.  

 Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych. 
 W związku z przystąpieniem do projektu pt. „Koniecznie aktywizuj się społecznie”  nr projektu  RPSW.09.01.00-26-

0028/17 oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu.  
 Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) oraz karnej za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze 
stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………. 

 
 

………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data Czytelny podpis Kandydata/ki 


