
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Uwaga! Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie dostępnym na stronie internetowej: www.eco-innova.pl/zawodowyimpuls oraz w biurze projektu. Prosimy o 

czytelne wypełnienie wszystkich pół w formularzu! 
 

Tytuł i numer projektu 
ZAWODOWY IMPULS  

RPDS.08.02.00-02-0069/18 

Realizator 

 

Fundacja ECO-INNOVA  
w partnerstwie z RECENTIA – Szkoły, kursy, szkolenia Marta Dajewska 

BIURO PROJEKTU:  
ul. Legnicka 46A, 53-674 Wrocław 

tel. 71 3445036;  fax 71 3420080;  e-mail: office@eco-innova.pl 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA  
(Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 w zakresie 

uczestników projektu) 

Nazwisko   

Imię / imiona   

Płeć   

PESEL             Wiek  

Wykształcenie 

☐ niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 

☐ podstawowe (ukończona wyłącznie szkoła podstawowa)  

☐ gimnazjalne (ukończone gimnazjum) 

☐ ponadgimnazjalne (ukończone Liceum ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, 

Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) 

☐ policealne (ukończona szkoła policealna)  

☐ wyższe (ukończone studia wyższe)  

Adres zamieszkania  
(zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu) 

Ulica    nr domu   nr lokalu   

Kod pocztowy       -    Miejscowość   
  

Powiat   Województwo   
  

Gmina  Obszar ☐ wiejski       ☐ miejski 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż 
zamieszkania) 

 

http://www.eco-innova.pl/zawodowyimpuls


 

Dane kontaktowe 
(Kandydat musi podać przynajmniej jedną formę kontaktu) 

Telefon komórkowy   Telefon stacjonarny  

Adres e-mail   

Status na rynku pracy 

☐ bezrobotna/y
1
, w tym: 

☐ bezrobotna/y zarejestrowany w Urzędzie Pracy (proszę załączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy) 

☐ bezrobotna/y niezarejestrowana/y w Urzędzie Pracy 

☐ bierna/y zawodowo
2
  

☐ pracująca/y-  NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO PROJEKTU 

Okres pozostawania bez zatrudnienia 

☐ długotrwale bezrobotna/y, tj. bez pracy nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 12 miesięcy   
 

☐ bez pracy krócej niż 12 miesięcy  

Status społeczno-ekonomiczny  

Oświadczam, że jestem:  
 

Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia (dane wrażliwe): ☐tak   ☐nie  

☐odmawiam podania informacji  
 

Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań:   ☐tak  ☐nie  
 

Osobą z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie) (dane wrażliwe):  ☐tak  ☐nie  ☐odmawiam podania informacji   
 

Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) (dane wrażliwe): 

☐tak  ☐nie  ☐odmawiam podania informacji  

                                                           
1
 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe 
kryteria. 
2
 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów 

stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny 
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 



 

ANKIETA MOTYWACJI/POTRZEB 

  
1. Dlaczego chciałaby Pani /chciałby Pan wziąć udział w projekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Proszę ocenić swoją gotowość do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia w poszukiwaniu pracy? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Jakie są Pani/Pana potrzeby i oczekiwania względem projektu (np. w zakresie terminów i miejsc 

zajęć/ stażu) lub inne specyficzne potrzeby, np. w zakresie dodatkowego wsparcia (gdy osoba 

niepełnosprawna) lub zapewnienia opieki nad osobą zależną/dojazdu? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie „ZAWODOWY IMPULS” zawartymi 

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz 
spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie. 

2. Zostałam/em poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie 

osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 
– 2020. 

3. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a także nie 
prowadzę działalności gospodarczej ani rolniczej. 

4. Oświadczam, iż jestem osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. 

5. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „ZAWODOWY IMPULS” oraz zgodę na udział w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 
6. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę 
wznosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatora – Fundacji ECO-INNOVA. 

7. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż 
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora 
Projektu. 

8. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu. 
9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek 

danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej 
sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia) przed przystąpieniem do projektu. 

10. Zobowiązuję się do: 

 przekazania Beneficjentowi w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie danych 

dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu 
lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, 

 udostępnienia w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie danych 
dotyczących mojego statusu na rynku pracy.        

11. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i 
w przyszłości przez Fundację ECO-INNOVA oraz organy administracji rządowej oraz samorządowej lub 

upoważnione przez nie instytucje (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 

922 z późn. zm.) – w celach związanych z realizacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w tym przypadku nie ma 
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do 

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa 
państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.   

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 

niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
 

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

      Data i podpis kandydata 



 
 

KRYTERIA OCENY KANDYDATA/KANDYDATKI WRAZ Z PUNKTACJĄ 
 

KRYTERIA PREMIUJĄCE  

Kryterium  
Punktacja za 

spełnienie 
Spełnienie 

Uzyskana liczba 
punktów  

Osoba zamieszkująca na terenie objętym zatwierdzonym programem 
rewitalizacji  
 

10 pkt ☐ TAK     ☐ NIE 

  

Osoba zamieszkująca w jednym z miast: Bielawa, Bolesławiec, 
Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, 
Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, 
Złotoryja 

10 pkt ☐ TAK     ☐ NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami (wymagane dołączenie orzeczenie o 
niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzający statut osoby) 

8 pkt ☐ TAK     ☐ NIE 

Kobieta 6 pkt ☐ TAK     ☐ NIE 

Osoba bierna zawodowo 4 pkt. ☐ TAK     ☐ NIE 

Osoba pozostająca bez pracy od ponad 24 m-cy 3 pkt ☐ TAK     ☐ NIE 

Osoba z wykształceniem max zasadniczym zawodowym  2 pkt ☐ TAK     ☐ NIE 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (kandydat, który nie uzyska min. 1 pkt. w każdym kryterium zostanie odrzucony) 

Kryterium  Punktacja  Zasady oceny 
Przyznana liczba 

punktów  

Motywacja do udziału  
w projekcie 

0-5  

☐ Brak motywacji (0 pkt) 

Motywacja zewnętrzna: ☐niska +1 pkt / ☐wysoka +2 pkt 

Motywacja wewnętrzna: ☐niska +1 pkt / ☐wysoka +2 pkt 

☐ Aktywne podejmowanie działań (+1 pkt) 

  

Gotowość do podnoszenia 
/zmiany kwalifikacji 
zawodowych 

0-5 

☐ Brak gotowości (0 pkt) 

Motywacja zewnętrzna: ☐niska +1 pkt / ☐wysoka +2 pkt 

Motywacja wewnętrzna: ☐niska +1 pkt / ☐wysoka +2 pkt 

☐ Aktywne podejmowanie działań w kierunku podnoszenia / 

zmiany kwalifikacji zawodowych (+1 pkt) 

 

Dotychczasowa aktywność 
w poszukiwaniu pracy 

0-5 

☐ Brak aktywności (0 pkt) 

Aktywność w odpowiedzi na impuls zewnętrzny: ☐rzadko +1 pkt 

/ ☐często +2 pkt 

Samodzielne inicjowanie/podejmowanie działań: ☐rzadko +1 pkt 

/ ☐często +2 pkt 

☐ Znajomość technik poszukiwania pracy (+1 pkt) 

 
 
 
 

 

 

Suma punktów za kryteria merytoryczne  

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANA PRZEZ KANDYDATA/TKĘ DO 
PROJEKTU 

 

 


