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Data wpływu (uzupełnia osoba
przyjmująca zgłoszenie)
FORMULARZ REKRUTACYJNY
Kod kandydatki /kandydata: …………………….…..…...…..
(uzupełnia Koordynator projektu Lider)
Tytuł projektu

,,Pomysł na siebie”

Nr projektu

Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.1 Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym; Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
Dane kandydatki / kandydata
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć

Dane
podstawowe

K

M

Data urodzenia
PESEL
Ulica

Adres
zamieszkania

Nr domu

Nr lokalu
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Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica
Adres
do korespondencji
(w przypadku gdy
jest inny aniżeli
zamieszkania):

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon
Dane
kontaktowe:

E-mail

Poziom wykształcenia
Wykształcenie
Nazwa ukończonej
ostatniej szkoły
Osoba ucząca się

 podstawowe
 gimnazjalne
 ponadgimnazjalne

 tak

 nie

Doświadczenie
zawodowe

Posiadane doświadczenie
zawodowe

Dane o rodzinie

Opieka nad osobą
 tak
zależną (dziecko do lat 7)

 nie

 policealne
 wyższe
 brak

Status kandydatki /kandydata
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Status na rynku
pracy (definicje
według Wytycznych
w zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
obszarze rynku
pracy)

Osoba bezrobotna czyli pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia
pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Jest to osoba
zarejestrowana jako bezrobotna zgodnie z krajowymi przepisami,
nawet jeżeli nie spełnia wszystkich trzech kryteriów. Osobami  tak
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. Osoby
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które
są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają
świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.
w tym długotrwale bezrobotna:
 tak
- młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Osoba bierna zawodowa to osoba, która w danej chwili nie tworzy
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 nie

 nie

 tak

 nie

Osoba pracująca to osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje
pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub
korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną
działalność, która jednak chwilowo nie pracuje ze względu na np.
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 tak

 nie
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Osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z

Sytuacja
kandydatki/ta

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniająca co
najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 tak
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych;
10) 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 2013 r. o cudzoziemcach;
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego;
12) alkoholizmu lub narkomanii;
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym:
1) bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z
bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
2) uzależniona od alkoholu;
3) uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających;
4) chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia
psychicznego;
5) długotrwale bezrobotna w rozumieniu przepisów o promocji  tak
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
6) zwalniana z zakładu karnego, mająca trudności w integracji ze
środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
7) uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
8) osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
która podlega wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją
sytuację życiową nie jest w stanie własnym staraniem zaspokoić
swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajduje się w sytuacji
powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę  tak

 nie

 nie

zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
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Jeżeli tak, to:
stopień i rodzaj
niepełnospr.:
………………………..
………………………..
…………………………
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Ścieżka zawodowa

Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z  tak
rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
Osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia  tak
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).
Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.  tak
 Sprzedawca
Preferowana ścieżka
 Kierowca wózków widłowych
zawodowa
 Opiekun osoby starszej/niepełnosprawnej

OŚWIADCZENIA
1. Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i
§ 6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym
wniosku są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym
statusem prawnym.
2. Oświadczam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (jednolity tekst: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Miasto Łódź
dla potrzeb procesu rekrutacji i realizacji projektu „Pomysł na siebie” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem rekrutacji i akceptuję jego
postanowienia.
4. Oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na podjęcie się udziału w
projekcie „Pomysł na siebie”.
5. Oświadczam, że deklaruje chęć, gotowość i możliwość podjęcia pracy zawodowej.
6. Zostałam(em) poinformowana(y), że projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data i podpis kandydatki/kandydata
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Kod kandydatki/kandydata: …………………….…..…...…..
(uzupełnia Koordynator projektu Lider)
INFORMACJA DLA REKRUTERÓW
PUNKTACJA
(wypełnia koordynator projektu Lider)
I. Kryteria formalne podstawowe
Punktacja: spełnia- 1 pkt, nie spełnia- 0 pkt
Lp.
Kryteria podstawowe
1.
Miejsce zamieszkania
2.
Wiek
3.
Wykształcenie
4.
Spełnienie 1-go z kryterium § 3
ust.2 lit.d Regulaminu

Opis

Punktacja

Opis

Punktacja

II. Kryteria dodatkowo premiowane
Punktacja: spełnia- 5 pkt, nie spełnia- 0 pkt
Lp.
Kryteria dodatkowo premiowane
1.
Płeć
2.
Korzystanie z POPŻ i wsparcia w
ramach ustawy o pomocy społecznej
3.
Profil w PUP

……………………………………………………….
Suma punktów

Data i podpis Koordynatora projektu Lidera
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