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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA 

 
Nr projektu: WND-POWR.01.02.01-02-0020/16     
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy   
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku  pracy 
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
 
OCENA FORMALNA  

L.p  Lp. Nazwa  

I 
Dane 

Podstawowe 

1.  Imię   

2.  Nazwisko  

3.  Data i miejsce urodzenia  

4.  
Wiek w  momencie 
składania formularza 

 

5.  PESEL  

6.  Wykształcenie  

 niższe niż podstawowe (ISCED 0)                                
 podstawowe (na poziomie szkoły podstawowej) (ISCED 1)                                            
 gimnazjalne (na poziomie szkoły gimnazjalnej) (ISCED 2)                                
 ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa) (ISCED 3)                                

II 
Adres 

zamieszkania 

1 Ulica  

2 Nr domu/ Nr lokalu  

3 Miejscowość  

4 
Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA): 

miejski wiejski 

  

5 Kod pocztowy  

6 Powiat   

7 Województwo  

III 
Dane 

kontaktowe 

1 
Numer telefonu 
kontaktowego  

2 Adres e-mail  

IV Kryteria podstawowe i  dodatkowo punktowane (proszę zaznaczyć) 

Kryteria podstawowe formalne: 

 kobieta  w wieku 18-29 lat 

 zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie powiatów (podkreślić właściwy):  

głogowski, lubiński, polkowicki, zgorzelecki 

 przynależy do kategorii NEET, tj. pozostaje bez pracy, w ostatnich 4 tygodniach nie kształciła się ani nie szkoliła się  

 posiada status kobiety bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy 

 posiada status kobiety pozostającej bez zatrudnienia (studia dzienne, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą zależną) 

 

Kryteria dodatkowo punktowane: 

 kobieta z niepełnosprawnością (+2 pkt.)  



 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
Biuro projektu: Fundacja  ECO-INNOVA , ul. Legnicka 46A  lok.12, 53-674 Wrocław  tel. 71 3445036, fax 71 3420080  office@eco-innova.pl 

 kobieta długotrwale bezrobotna (+2 pkt.) 

 kobieta zamieszkująca obszary wiejskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (+2 pkt.) 

 kobieta o niskich kwalifikacjach (+2 pkt.)  

Uwaga: kryteria podstawowe formalne są ocenianie metodą „spełnia-nie-spełnia”, kryteria dodatkowo punktowane  mają 

przyznane punkty zgodnie ze wskazaniem, max 8 pkt. 

V  Formy wsparcia jakimi chciałaby Pani zostać objęta (proszę zaznaczyć i wypełnić) 

 
 szkolenie zawodowe – proszę wskazać rodzaj szkolenia …………………………………………………………………… 

 staż zawodowy - proszę wskazać stanowisko/zawód ……………………………………………………………………..… 

 dodatek relokacyjny (podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania pow.50 km) 
 

VI Oświadczenia (proszę zaznaczyć właściwe i wypełnić ) 

Oświadczam, iż jestem: 

 kobietą w wieku 18 - 29 lat, zamieszkującą na terenie powiatu …………………….. 

 kobietą należącą do grupy NEET, tj. pozostaję bez pracy i w ostatnich 4 tygodniach nie kształciłam się ani nie szkoliłam 

 kobietą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy   

 kobietą długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy 

 kobietą bierną zawodowo  

 kobietą zamieszkująca obszary wiejskie  

 kobietą z niepełnosprawnością 

 kobietą o niskich kwalifikacjach 

 uprzedzona o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszej FORMULARZU REKRUTACYJNYM są zgodne z prawdą 

 świadoma, że złożenie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału 

w projekcie 

 poinformowana o tym, że Projekt PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy 

 zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA i 

akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia. 
 

Oświadczam, iż 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  
o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), dla potrzeb projektu 
PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich 
danych oraz możliwości ich poprawiania. 
 
 wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym, mającym określić moje kwalifikacje do udziału w Projekcie. 

DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS  

KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

  
OCENA FORMALNA: Kandydatka spełnia / nie spełnia kryteria podstawowe rekrutacji (właściwe podkreślić) 

                                     Kandydatka otrzymuje ….....punktów za kryteria dodatkowo punktowane. 

 

 
DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS  SPECJALISTY DS. WSPARCIA……………………………………………………. 
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DORADCY ZAWODOWEGO Z KANDYDATKĄ 
 

OCENA MERYTORYCZNA: 

L.p 

Kryteria kwalifikacji 
(ocena kryterium w 

skali 0-10pkt.) 

Lp. Zakres kryterium 
Określenie indywidualnej predyspozycji, motywacji i 
gotowości do pełnego udziału w projekcie. 

1. 

Zbadanie i ocena 
motywacji  

kandydatki do 
udziału w projekcie 

 
 

  1. 
Imię i nazwisko 
kandydata 

 

2. 

Co skłoniło Panią do 
uczestnictwa w 
projekcie PRZEZ 
AKTYWNOŚĆ DO 
ZATRUDNIENIA  

 
 
 
 

3. 
Czego spodziewa się 
pani po oferowanych w 
projekcie szkoleniach’ 

 

 
 
 

Ilość punktów……. 

4. 

Czy podniesienie 
kompetencji 
zawodowych zwiększy 
Pani szansę na 
zdobycie pracy? 

 

5. 

Jakie działania pani 
podejmowała w celu 
podniesienia kwalifikacji 
zawodowych? 

 

2. 

Gotowość 
kandydatki do 

zmian w związku z 
uczestnictwem w 

projekcie 
 

Ilość punktów……. 

1. 

Czy wyraża pani 
gotowość do udziału 
w projekcie?                             
 

 

2. 

Czy jest pani gotowa 
do zmian w  związku 
z udziałem w 
projekcie?  

          
 

 
 
 

3. 

Możliwość pełnego 
udziału w projekcie 

 
Ilość punktów……. 

1. 

Jak ocenia pani swoje 
możliwości do 
pełnego udziału w 
projekcie? 

 
 
 
 
 

DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS  

KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

  
 
OCENA  MERYTORYCZNA: Ilość  punktów otrzymanych przez kandydata………/maksymalna ilość punktów 30. 
  

 
DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS  DORADCY ZAWODOWEGO……………………………………………………. 
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                     KARTA WERYFIKACJI  KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 

 
 

OCENA KANDYDATKI DO UDZIAŁU W 
PROJEKCIE 

 

 
LICZBA PUNKTÓW 

MOŻLIWA DO 

OSIĄGNIĘCIA 

 

LICZBA PUNKTÓW 

PRZYZNANYCH 

 
OCENA FORMALNA KRYTERIA  

PODSTAWOWE  

 
SPEŁNIA/ 

NIE SPELNIA 

 
---------------- 

OCENA FORMALNA KRYTERIA 
DODATKOWO PUNKTOWANE 

 
8 pkt. 

 

 
OCENA MERYTORYCZNA  

 
30 pkt. 

 

 
ŁĄCZNA OCENA 

 
SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA/  

 
Liczba punktów …....pkt. 

 
 

KANDYDATKA  PRZYJĘTA  DO UDZIAŁU  W  PROJEKCIE * 
 
KANDYDATKA  NIEPRZYJĘTA  DO UDZIAŁU  W  PROJEKCIE * 
 
 
DATA  I  PODPISY  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ: 
 

SPECJALISTA DS. WSPARCIA  …………………………………………… 

 
KOORDYNATOR  PROJEKTU …………………………………………….  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić  


