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INFORMACJA O UCZESTNIKUINDYWIDUALNYM PROJEKTU – KARTA REKRUTACYJNA 

 

 
 
Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 
 
 

 Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 

indywidualnego 

1 Imię 

2 Nazwisko 

3 Płeć    Kobieta    Mężczyzna  

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 

5 PESEL 

6 Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED 2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 

Dane kontaktowe 

7 Ulica 

8 Nr budynku 

9 Nr lokalu 

10 Miejscowość 

11 Obszar (DEGURBA 1/2/3)         1, teren miejski        2, teren miejsko-wiejski    3, teren wiejski   

12 Kod pocztowy 

13 Kraj 

14 Województwo 

15 Powiat 

17 Gmina 

18 Telefon kontaktowy 

19 Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

Dane wspólne 

 

Lp. Nazwa 

1 Tytuł Projektu: „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” 

2 Nr Projektu:  RPDS.10.03.00-02-0014/17 

3 Oś Priorytetowa 10 Edukacja 

4 Działanie 10.3 „Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” 



 

Strona 2 z 4 
 
Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowany przez SEVERN 

Sp. z o.o.  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 10.3 "Poprawa 
dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" Typ projektu "10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane do  osób dorosłych chcących podnieść kluczowe 

kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 

 

Dane dodatkowe 

20 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

A. osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy  

osoba długotrwale bezrobotna     inne 

B. osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

osoba długotrwale bezrobotna     inne 

C. osoba bierna zawodowo 

osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu     osoba ucząca się      inne 

D. osoba pracująca 

osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

osoba pracująca w administracji rządowej 

osoba pracująca w administracji samorządowej 

osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

osoba pracująca w MMŚP 

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

inne 

21 Wykonywany zawód 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 

 nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 pracownik instytucji rynku pracy  

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 instruktor praktycznej nauki zawodu 

 inny rolnik 

22 Zatrudniony w / nazwa przedsiębiorstwa  

23 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

24 Data zakończenia udziału w projekcie 

25 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

26 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia 

27 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

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

A TakB NieC Odmowa podania informacji 

29 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

A TakB Nie 

30 Osoba z niepełnosprawnościami 
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A TakB NieC Odmowa podania informacji 

31 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

A TakB Nie 

Dane dodatkowe 32 Tylko jeśli w pozycji „31” zaznaczono „TAK”  

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

A TakB Nie 

33 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

A TakB Nie 

34 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

A TakB NieC Odmowa podania informacji 

Rodzaj wsparcia 

 

35 Rodzaj przyznanego wsparcia 

szkolenie/ kursdotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej    instrument finansowy   

doradztwo  program outplacementowyprogram mobilności ponadnarodowej  program zdrowotny 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym   usługa zdrowotna/medyczna  zajęcia dodatkowe 

staż/ praktyka  wizyta studyjna   studia licencjackie/magisterskie   studia doktoranckie 

studia/ kształcenie podyplomowe  doskonalenie zawodowe  usługa wsparcia ekonomii społecznej 

usługa aktywnej integracji   grant na telepracę   zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania  bon 

dodatek relokacyjny  stypendium  przygotowanie zawodowe dorosłych  pośrednictwo pracy 

opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną 

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy  prace interwencyjne  

usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa  inne 

 36 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu     

 37 Data zakończenia udziału we wsparciu      

II. Potwierdzenie tożsamości uczestnika projektu : 

 

Zaświadczam, że sprawdziłem(am) dane Pana (Pani) …………………………………………………………………………… z dowodem osobistym serii 

……………….. numer …………………………………………………. innym dokumentem tożsamości (podać jakim: ………………………………)  serii: ……….. numer: 

…………………………………..………….. 

…………………………………… 
podpis osoby weryfikującej 

III Oświadczenia i deklaracje: 

1. Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie RPDS.10.03.00-02-0014/17 pt. „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych 
szans na rynku pracy”  Oświadczam, że dane wpisane w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą. 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem prowadzenia szkole, Regulaminem rekrutacji oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi projektu i 
akceptuję warunki udziału w projekcie. 

 

 



 

Strona 4 z 4 
 
Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowany przez SEVERN 

Sp. z o.o.  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 10.3 "Poprawa 
dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" Typ projektu "10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane do  osób dorosłych chcących podnieść kluczowe 

kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 

 

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

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

Dane dodatkowe 

Te same dane co na oświadczeniu o zamieszkaniu  

 zamieszkuję  pracuję     uczę się  

na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie góreckim, wołowskim lub legnickim 

 

Dane dodatkowe 

1 Ulica 

2 Nr budynku 

3 Nr lokalu 

4 Miejscowość 

5 Obszar (DEGURBA 1/2/3)         1, teren miejski        2, teren miejsko-wiejski    3, teren wiejski   

6 Kod pocztowy 

7 Kraj 

8 Województwo 

9 Powiat 

10 Gmina 

 

 

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

podpis uczestnika projektu 

 

  

 


