
 
 

 
 

 

Załącznik do Formularza rekrutacyjnego 

 

w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 - 2020 

 

Oś Priorytetowa 6 
RYNEK PRACY  

Działanie 6.3  

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poddziałanie 6.3.2  

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO 

 

 

I. Dane potencjalnego Uczestnika projektu 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Wykształcenie wg 

poziomów ISCED ** 

(Międzynarodowa 

Standardowa 

Klasyfikacja 

Kształcenia) 

 

 brak 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED 2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 

 

 

II. Dane dodatkowe 

Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

 

Posiadam niepełnosprawność w stopniu:  

 nie posiadam 

 lekkim 

 umiarkowanym 

 znacznym  

 

Osoba bezdomna lub 

dotknięta 

wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań
1
 

 

 tak 

 nie 

                                                           
1Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia 

mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia 



 
 

 
 

Przynależność do 

mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego 

pochodzenia 

 
(tzn. cudzoziemiec na stale mieszkający 

w danym państwie, obywatel obcego 

pochodzenia lub obywatel należący do 

mniejszości.  

Mniejszości narodowe: białoruska, 

czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, 

rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.  

Mniejszości etniczne: karaimska, 

łemkowska, romska, tatarska.  

Osoba obcego pochodzenia to 

cudzoziemiec - każda osoba, która nie 

posiada polskiego obywatelstwa, 

bez względu na fakt posiadania lub  

nie obywatelstwa (obywatelstw) innych 

krajów lub osoba, której co najmniej 

jeden z rodziców urodził się poza 

terenem Polski). 

 

 

 tak 

 nie 

 odmowa odpowiedzi 

Sytuacja gospodarstwa 

domowego, z  

którego pochodzi 

uczestnik 

 

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących
2
 

 tak 

 nie 

w tym: 

 Gospodarstwo  domowe  bez  osób  pracujących  

z  dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
3
 

 

                                                                                                                                                                                     
mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach), 2. Bez miejsca 

zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach  

dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące 

długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) Wersja 1.1,  

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą), 

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się  

do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być 

wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te  osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych 

warunkach.  
2 Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy 

członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): 

posiadająca wspólne zobowiązania - dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby - wspólnie zamieszkująca. 

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) 

mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie  

lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest: - gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne 

(jako przeciwieństwo prywatnych);  przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary 

wojskowe, instytucje religijnee, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Kategoria obejmuje aktualną sytuację 

uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie. 
3 Wskaźnik jest podkategorią wskaźnika do t. osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących. Oznacza  

to, że osoba wykazana w kategorii dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi  

na utrzymaniu powinna być również wykazana we wskaźniku dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących. 

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy 

członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna):  

-posiadająca wspólne zobowiązania - dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby - wspólnie zamieszkująca. 

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) 

mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie 

lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest: - gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne 

(jako przeciwieństwo prywatnych);  przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary 

wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Dzieci pozostające na utrzymaniu  

to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest 

od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. Kategoria obejmuje aktualną sytuację 

uczestnika lub – w przypadku braku informacji  - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie. 



 
 

 
 

Gospodarstwo domowe składające się z jednej osoby dorosłej  

i dzieci pozostających na utrzymaniu
4
 

 tak 

 nie 

 

Przynależność do innych  

grup znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji  

społecznej 

 
 
(osoby zagrożone wykluczeniem  
społecznym z powodu: niskiego   
wykształcenia, byli więźniowie, 
narkomani, bezdomni, wykluczeni  
z dostępu do  mieszkań, osoby  
z obszarów wiejskich). 

 

 tak 

 nie 
 
W przypadku udzielenia 
odpowiedzi twierdzącej należy 
podać z jakiego  
powodu 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych,  
w tym danych wrażliwych, niezbędnych dla celów rekrutacji i realizacji projektu  
(w tym: udzielenia wsparcia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości)  zgodnie  
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 
z późn. zm.). 

 
 

 

 

 

 

…………………………        …………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

                                                           
4 Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): - posiadająca wspólne zobowiązania - dzieląca wydatki 

domowe lub codzienne potrzeby - wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca 

samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca 

dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym  

nie jest: - gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych);  przede wszystkim 

szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, 

hotele robotnicze itp. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo  

oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika  

w projekcie.  Osoba dorosła to osoba  powyżej 18 lat. Wiek uczestników  liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub – w przypadku braku informacji  

- sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie. 


