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Załącznik Nr 1a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

FORMULARZ REKRUTACYJNY  

(dla osoby pełnoletniej) 

Numer rekrutacyjny: ( wypełnia organizator ) ………………………………………………                            

Tytuł projektu „Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin” 
 

Nr wniosku RPMA.09.01.00-14-a500/18 
 

I. Dane personalne osoby chętnej do udziału w projekcie 

Imię/Imiona  
 

Nazwisko  
 

Data urodzenia  
 

Miejsce urodzenia  

Płeć   kobieta  mężczyzna 

Wiek  
 

Stan cywilny  

Seria i nr dowodu 
osobistego 

 

NIP  
 

PESEL  
 

Adres zamieszkania zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego- miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 
Miejscowość  

 
Ulica  Nr domu/Nr 

lokalu 
 

Kod pocztowy  
 

Poczta  

Gmina  
 

Powiat  

Województwo  
 

E-mail  

Telefon 
stacjonarny 

 Telefon 
komórkowy 

 

Korzystam ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa   

 tak  nie 
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II. Ankieta dotycząca kwalifikacji zawodowych  osoby chętnej do udziału w 

projekcie 

Wykształcenie  brak 
 podstawowe 
 gimnazjalne 
 zawodowe 
 ponadgimnazjalne 
 średnie 
 pomaturalne 
 wyższe  

 
III. Ankieta dotycząca statusu osoby chętnej do udziału w projekcie 

Jestem osobą bezrobotną 
zarejestrowaną w PUP, 
jednocześnie: 
- niezatrudnioną i 
niewykonującą innej 
pracy zarobkowej, zdolną i 
gotową do podjęcia 
zatrudnienia 
- profil oddalenia od rynku 
pracy ( nadany przez 
właściwy PUP ) 

 tak 
 
 
 
 
 
 
 

 nie  
 
 
 
 
 
 

  

 I profil 
 II profil 
 III profil 

Jeśli tak, to od kiedy?  
W okresie ostatnich 24 
miesięcy byłam/em 
zarejestrowana/y jako 
osoba bezrobotna w PUP 
przez okres 

 0-12 miesięcy 
 12-24 miesięcy 

Jestem osobą nieaktywną 
zawodowo ( pozostającą bez 
zatrudnienia, która nie jest 
zarejestrowana w PUP jako 
bezrobotna) 

 tak  nie 

Posiadam orzeczenie o 
niepełnosprawności lub 
inny dokument 
poświadczający stan 
zdrowia 

 tak  nie 

Jestem zatrudniona/y  tak  nie 
Korzystam ze świadczeń 
pomocy społecznej 

 tak  nie 
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IV. Oświadczenie beneficjenta ostatecznego: 

1. „Niniejszym zaświadczam, że ww. dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem 
faktycznym” 

2. „Oświadczam, że samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w 
projekcie organizowanym przez Gminę Wołomin” 

3. „Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie”  akceptuje jego warunki oraz wyrażam gotowość podpisania 
kontraktu socjalnego w ramach projektu” 

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w 
celu rekrutacji do projektu „Rodzina ostoją - program wsparcia dla 
wołomińskich rodzin” 

5. Zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu „Rodzina ostoją 
- program wsparcia dla wołomińskich rodzin” ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

6. Jestem świadoma/y, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.  
 
 
 
………………………………………………                                     ………………………………………….. 
Data i podpis osoby przyjmującej                                                                 Data i własnoręczny podpis osoby    
                oświadczenie                                                                                                   składającej oświadczenie 

 


