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Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 

TYTUŁ PROJEKTU  Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 

NAZWA REALIZATORA PROJEKTU Strzeleckie Centrum obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek  

NAZWA PROGRAMU OPERCYJNEGO Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 
– 2020(RPO WO 2014 - 2020) 

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

NR I NAZWA DZIAŁANIA Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych 

 

(WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE) 

NR FORMULARZA DATA WPŁYWU GODZINA WPŁYWU 

   

 

 

CZĘŚĆ A (dotyczy Kandydatów/kandydatek powyżej 60 roku życia): 

DANE KANDYDATA/KANDYDATKI (DOTYCZY OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA): 

I DANE 
PODSTAWOWE 

1. Imię(Imiona)  

2. Nazwisko  

3. Data urodzenia  

4. PESEL            

5. Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

  II ADRES 
ZAMIESZKANIA 

1. Ulica  

2. Nr domu  

3. Nr lokalu  

4. Miejscowość  

5. Kod pocztowy  

6. Gmina  

7. Powiat  

8. Województwo  

III ADRES DO 
KORESPONDENCJI 

(wypełnić tylko w 
przypadku, gdy jest 

1. Ulica  

2. Nr domu  

3. Nr lokalu  

UWAGA!!! 
 

Niniejszy Formularz należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie drukowanymi literami w języku polskim we 
wszystkich wymaganych polach – zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 
Projekcie. 
Ingerencja w treść załącznika poprzez modyfikację jego treści, usuwanie/ skreślanie zapisów i/ lub logotypów w 
nim zawartych jest niedopuszczalna. 
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inny niż adres 
zamieszkania 

wskazany powyżej) 

4. Kod pocztowy  

5. Miejscowość  

 NUMER TELEFONU 

KONTAKTOWEGO
1
 

 

 

Jest to numer telefonu: 

IV WYKSZTAŁCENIE 
(należy zaznaczyć 

najwyższy 
posiadany poziom 

wykształcenia) 

 Niższe niż podstawowe
2
 

 Podstawowe 
 Gimnazjalne 
 Ponadgimnazjalne – średnie 
 Pomaturalne

3
 

 Wyższe
4 

V STATUT OSOBY NA 
RYNKU PRACY NA 

DZIEŃ PODPISANIA 
FORMULARZA 

REKRUTACYJNEGO 

 Osoba bezrobotna
5
 zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 W tym długotrwale bezrobotna
6
 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
 Osoba bierna zawodowo

7
 

 Osoba pracująca
8
 

 Emeryt/rencista 

VI WYKONYWANY 
ZAWÓD (dot. 

wyłącznie osób 
pracujących) 

 

VII ZATRUDNIONY/ZAT
RUDNIONA W: 

(należy wpisać nazwę 
instytucji/przedsiębiors

twa) 

 

 

 

                                                 
1
 (Pole obowiązkowe! W przypadku braku osobistego numeru telefonu, należy wskazać numer należący do 

innej osoby, która umożliwi nawiązanie kontaktu z Kandydatem) 
2
 Osoba, która nie posiada wykształcenia podstawowego w zależności od tego, czy ukończyła zwyczajowo 

przyjęty wiek na zakończenie edukacji na poziomie wykształcenia podstawowego:  
 a) osoba, która posiada wiek poniżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie 
podstawowym, powinna być przypisana do poziomu wykształcenia podstawowego;  
 b) osoba, która posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie 
wykształcenia podstawowego, powinna być przypisana do poziomu wykształcenia niższego niż podstawowe,  
3
 Wykształcenie „pomaturalne” – osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów 

wyższych,   
4
 Wykształcenie wyższe - osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata, inżyniera, 

magistra lub doktora), także osoby, które ukończyły studia podyplomowe.   
5
  Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia; w tym osoba, 

która nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. 
6
 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:  

 - Młodzież (osoby poniżej 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.  
 - Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.  
7
 To osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna. Za bierne zawodowo uznaje się m.in. osoby przebywające 

na urlopie wychowawczym; studentów studiów stacjonarnych. 
8
 Za osoby pracujące uznaje się:  

 1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową;  
 2. Członka rodziny bezpłatnie pomagającego osobie prowadzącej działalność gospodarczą;  
 3. Osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim. 
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II. KRYTERIA WARUNKUJĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE – właściwe zaznaczyć „X” TAK  NIE 

I Jestem osobą która ukończyła 60 rok życia,   

II Jestem mieszkańcem jednego z trzech powiatów woj. opolskiego (strzelecki, 
krapkowicki, k-kozielski), 

  

III Jestem osobą która może uczestniczyć we wszystkich planowanych w ramach 
Projektu formach wsparcia, 

  

IV Jestem osobą z niepełnosprawnością, to jest: 
a) osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych       
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),  
b) osobą z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 546, z późn. zm.),  

  

V Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
wydane przez upoważniony organ/w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi 
inny dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, 

  

VI Jestem osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego, 

  

VII Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w 
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów na lata 2014 – 2020, 

  

VIII Jestem osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy
9
, zgodnie z Ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. 
poz. 149, z późn. zm.), 

  

IX Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),   

X Jestem osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o 
zatrudnieniu socjalnym, to jest: 
a) bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w 
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  
b) uzależnioną od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
c) chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 
d) długotrwale bezrobotną w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, 
e) zwolnioną z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem, w 
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 
f) uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o 
pomocy społecznej, 
g) osobą niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

  

                                                 
9
  III profil pomocy - to ustalany przez powiatowy urząd pracy zakres form pomocy dla osób oddalonych od 

rynku pracy (bezrobotnych), wymagających szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych instytucji rynku pracy, 
realizowany w ramach indywidualnego planu działania (IPD), który ma pomóc w wejściu lub powrocie na rynek pracy 
(uzyskaniu zatrudnienia), w tym m.in. Program Aktywizacja i Integracja (prace społecznie użyteczne, grupowe 
poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia), działania aktywizacyjne zlecone przez urząd 
pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni 
socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. Realizacja IPD 
w tym profilu nie powinna przekroczyć 720 dni. 
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XI Jestem osobą (lub członkiem rodziny) korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej 
zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek 
określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, to jest: 
□ ubóstwa, □ sieroctwa, □ bezdomności, □ bezrobocia,  □ niepełnosprawności,  
□ długotrwałej lub ciężkiej choroby,  □ przemocy w rodzinie,  
□ potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, □ alkoholizmu lub narkomanii, 
□ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  
□ bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  
□ trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d Ustawy z dnia 
12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,  
□ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  
□ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, □ klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

  

 

III. STATUS KANDYDATA NA DZIEŃ PODPISANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (tzw. dane wrażliwe), 
zaznaczyć właściwe „X”: 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej10 lub etnicznej11, migrant, osoba obcego 
pochodzenia12 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań13 
 Osoba z niepełnosprawnościami 14 

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym15 bez osób pracujących16 
 w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu17 

                                                 
10

  Zgodnie z prawem krajowym za mniejszości narodowe uznaje się mniejszość: białoruską, czeską, litewską, 
niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską. 
11

  Za mniejszości etniczne uznaje się mniejszości: karaimską, łemkowską, romską, tatarską. 
12

  Cudzoziemiec – to każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa (…) lub osoba, której co najmniej 
jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
13

  To jest osoba: 
 1. Bez dachu nad głową (osoba żyjąca w surowych i alarmujących warunkach);  
 2. Bez miejsca zamieszkania:  
 - osoba przebywająca w schroniskach dla: bezdomnych, kobiet, imigrantów;  
 - osoba opuszczająca instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze;  
 - osoba otrzymująca długookresowe wsparcie z powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane;  
 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoba posiadająca niepewny najem z nakazem eksmisji, osoba zagrożona 
przemocą);  
 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale 
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
14

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2016r., poz. 546, z późn. zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. 
15

  Gospodarstwo domowe - to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania, 
dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby, wspólnie zamieszkująca. 
16

  Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - to gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie 
pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.  
17

 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. 
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 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej18 i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)19 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą20, 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne z prawdą i ze stanem 
faktycznym. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

  Osoba dorosła to osoba powyżej 18 roku życia. 
19

  Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej zaliczamy: osoby z wykształceniem na poziomie 
niższym niż podstawowe, byłych więźniów, narkomanów, osoby z obszarów wiejskich. 
20  Pouczenie: Zgodnie z Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.): Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

(miejscowość, data) (podpis Kandydata) 


