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ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA W PROJEKCIE 
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! 

 

Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/18 
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy   
Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Beneficjent: Fundacja ECO-INNOVA, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46A lok.12 
 
Dane osoby objętej wsparciem, która uczestniczy w projekcie z własnej inicjatywy: 

  Nazwa 

Dane uczestnika 

Imię : 

Nazwisko: 

Płeć: 

Data i miejsce urodzenia: 

Wiek w chwili przystępowania do projektu: 

PESEL  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

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)                                                                                                              

Dane kontaktowe 

Ulica/wieś: 

Nr budynku: 

Nr lokalu: 

Miejscowość: 

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA):    
 MIEJSKI                WIEJSKI 

Kod pocztowy: 

Województwo: 

Powiat:                                               Gmina: 
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Telefon  kontaktowy: 

Adres e – mail: 

 
 
 
 
 
 

Status uczestnika 

 

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

   jestem osobą długotrwale poza rynkiem pracy 

  jestem osobą bierną zawodowo 

   jestem osobą bez stażu zawodowego 

  jestem osobą bez kwalifikacji 

  jestem osobą przynależną do kategorii NEET definicja *) oraz jestem osobą 

która: (podkreślić właściwe): 

- opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), lub 

- opuściła Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), lub 

- opuściła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  lub  Specjalny Ośrodek 

Wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu), lub 

- zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w 

szkole specjalnej)  

 
Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: 
 
Osoba w wieku powyżej 15 lat i nieukończone 29 lat 

 Tak                  
 Nie  

 Osoba zamieszkała na obszarach wiejskich w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
             Tak 

 Nie 
 Osoba o niskich kwalifikacjach, max ISCED 3 
              Tak 
               Nie   
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

 Nie                  
 Tak          
 Odmowa podania informacji                     

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 Nie                     
 Tak 

Osoba z niepełnosprawnością**) 
 Nie                  
 Tak          
 Odmowa podania informacji                     

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
 Nie                     
 Tak 

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
 Nie                     
 Tak 

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

 Nie                  
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 Tak          
 Odmowa podania informacji                                                

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (niż wymienione   powyżej)  
 Nie                  
 Tak 

   (opisać sytuację.…………………………………………………………………… 
 

Uprzedzony o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, 

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

 

 

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

 Miejscowość i data                                                                                       Podpis uczestnika projektu 

 

*) DEFINICJA KATEGORII NETT: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę 

młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub 

bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie 

kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie 

aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie 

formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie 

szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie 

wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 

 

**) OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ wraz z zakresem danych osobowych przekazuje kopię 
orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną własnoręcznym podpisem.  


