
  

 

 
 

 

St
ro

n
a1

 

Formularz rekrutacyjny 

Do Projektu „Zaprzyjaźnij się z językiem!” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

CZĘŚĆ I – DANE KANDYDATA/KI 

1.Imię/imiona 

2.Nazwisko 

3. PESEL 

4.Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

5.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 – wykształcenie średnie lub zawodowe) 

 pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które 

jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

CZĘŚĆ II – DANE KONTAKTOWE 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
1
 

ulica nr domu nr lokalu 

kod pocztowy miejscowość powiat 

województwo  

KONTAKT TELEFONCZNY I E-MAILOWY 

telefon kontaktowy adres e-mail 

CZĘŚĆ III- KRYTERIA REKRUTACJI 

Bezrobotny/a 

(zarejestrowany/a w urzędzie pracy)    Tak      Nie 

Bezrobotny/a 

(niezarejestrowany/a w urzędzie pracy) 
   Tak      Nie 

                                                           
1
 Rozdział II art.25 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z  

zamiarem stałego pobytu 

 



  

 

 
 

 

St
ro

n
a2

 

Osoba bierna zawodowo 
   Tak      Nie 

Osoba pozostająca bez zatrudnienia przez okres 

min. 6 miesięcy przed przystąpieniem do udziału 

w projekcie 

 

   Tak      Nie 

 

Osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim lub 

umiarkowanym (posiadane orzeczenie) 
   Tak      Nie 

Osoba w wieku powyżej 50 lat    Tak      Nie 

Osoba zamieszkująca tereny wiejskie    Tak      Nie 
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OŚWIADCZENIE   

 Zgłaszam chęć udziału w Projekcie „Zaprzyjaźnij się z językiem!” współfinansowanym z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

realizowanym przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw wraz z Partnerem – Fundacją Młodzieży 

Wiejskiej.  

 Oświadczam, że zapoznałem(am)  się z Regulaminem rekrutacji  i akceptuję zawarte w nim warunki. 

 Zostałam(łem) poinformowana(y), że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu  

Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego. 

 Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 Zostałam(em) poinformowany(a) o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych 

i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 

 Zostałam(em) poinformowana(y), że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

 Świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikając ej z art. 233§ 1 Kodeksu karnego przewidującego kare  

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że wszystkie dane zawarte 

w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

 
............................................................  ................................................................. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA  PODPIS 

 

 
 

 

 
Załączniki: 

1. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych 

2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność 

3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzający status na rynku pracy – w przypadku osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy 

4. Oświadczenie o statusie na rynku pracy – w przypadku osób biernych zawodowo  i niezarejestrowanych 

w urzędzie pracy 
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Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszeniowego  

 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że:  

 Jestem osobą bierną zawodowo (nieaktywną zawodowo), tzn. pozostającą poza siłą 

roboczą,  która nie kwalifikuje się do osób pracujących i bezrobotnych/poszukujących pracy  

zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy.  

 Jestem osobą bezrobotną zarejesterowaną w ewidencji urzędu pracy tzn. osobą pozostającą 

bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, zarejestrowaną w 

ewidencji urzędów pracy. 

 Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy od daty 

przystąpienia do udziału w projekcie.  

 

 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 
 


