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FORMULARZ REKRUTACYJNY nr ………../8-1 RPO PK/2017 

DO PROJEKTU „LIFE COACHING I JOB COACHING – AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINACH Z OBSZARU POWIATÓW 

JASIELSKIEGO, STRZYŻOWSKIEGO, KOLBUSZOWSKIEGO I  BRZOZOWSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM” 

 

Tytuł projektu: „Life coaching i job coaching – aktywna integracja osób 
niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w gminach z obszaru powiatów 
jasielskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego i 
brzozowskiego w województwie podkarpackim” 

Nr projektu: RPPK.08.01.00-18-0006/16 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 8 Integracja społeczna 

Nazwa i numer Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 
projekty konkursowe 

 

Dane podstawowe uczestnika/czki 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

PESEL  

Płeć  kobieta                                  mężczyzna 

Wykształcenie 
 brak                                       podstawowe                           gimnazjalne       
 ponadgimnazjalne              policealne                                wyższe  

DANE  KONTAKTOWE 

Kraj POLSKA 

Województwo PODKARPACKIE 

Powiat  brzozowski           jasielski           kolbuszowski          strzyżowski                                             

Gmina   

Miejscowość  

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  
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Adres e-mail  

 

Status uczestnika/czki na rynku pracy w chwili przystępowania do projektu 

Osoba bezrobotna1 
 TAK                      NIE 

w tym 

 osoba niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy ale 
pozostająca bez zatrudnienia 
 osoba zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna  

w tym  zarejestrowana jako poszukująca pracy2 

 osoba długotrwale bezrobotna3 
 osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy                                      

Osoba bierna zawodowo4 
 TAK                      NIE 

w tym 
 osoba ucząca się                                          inne 
 osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu  

Osoba pracująca  TAK                      NIE 
 

Status uczestnika/czki w chwili przystępowania do projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia 

 TAK       NIE 
         

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, w tym 
m.in. przebywające w schroniskach, noclegowniach, mające niepewny najem z 
nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą, zamieszkujące w warunkach 
substandardowych 

 TAK       NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami5, w tym z zaburzeniami psychicznymi, w 
rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego (należy załączyć 

odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia)  

 TAK       NIE 
 

Osoba przebywająca w gospodarstwie bez osób pracujących - w którym żadna z 
osób nie pracuje; wszyscy członkowie rodziny są bezrobotni albo bierni zawodowo. 

 TAK       NIE 

 w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  TAK       NIE 

Osoba pozostająca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej   
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w 

wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem) 

 TAK       NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, np.  
a) która nie ukończyła szkoły podstawowej (i jest w wieku pozaszkolnym);  
b) uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;  
c) zwolniona z zakładu karnego;  
d) osoba korzystająca ze świadczeń lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem na 
podstawie art.7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj: spełniająca przesłankę 
(oprócz w/w): 

 ubóstwa;  

 sieroctwa;  

 TAK – proszę 

zakreślić 
odpowiednie 
obok  

 
 NIE 
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 długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

 przemocy w rodzinie;  

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

 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 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;  

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

Osoba pochodząca z obszarów wiejskich  TAK       NIE 

Kwalifikacja do obszaru wg stopnia urbanizacji  
(wypełnia Pracownik projektu zgodnie z SL2014) 

 DEGURBA 1 
 DEGURBA 2 
 DEGURBA 3 
(zaznaczyć wiersz 

powyżej) 
 

Pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

Miejscowość, data                     Czytelny podpis uczestnika/czki projektu 

 

1 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji 
zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy. 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), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 
2 Osoba poszukująca pracy – jest rozumiana jako osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia; 
3 Osoby długotrwale bezrobotne Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).. 
4 Osoby bierne zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za 
biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek 
rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
5 przez osobę z niepełnosprawnością rozumie się osobę: 
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1) której, niepełnosprawność, zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, została potwierdzona 
orzeczeniem: 
a) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, 
b) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 
c) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, 

2) bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przez co rozumie się osobę: 
a) chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 
b) upośledzoną umysłowo, 
c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 
rodzinnym lub społecznym. 


