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FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

Beneficjent Blue House S.C. Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek 
Tytuł projektu MŁODZIEŻOWY DROGOWSKAZ ZAWODOWY 

Nr projektu POWR.01.02.01-32-0012/18 
Priorytet I Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 l.p. Nazwa DANE – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
Dane 
uczestnika 

1 Imię (imiona)  
2 Nazwisko  
3 Płeć ¨ Kobieta 

¨ Mężczyzna 
4 PESEL            
5 Wykształcenie ¨ Brak 

¨ Podstawowe 
¨ Gimnazjalne 
¨ Ponadgimnazjalne1 
¨ Policealne2 
¨ Wyższe 

Dane 
kontaktowe 

6 Województwo  
7 Powiat  
8 Gmina  
9 Miejscowość  
10 Ulica  
11 Nr budynku/Nr 

lokalu 
 

12 Kod pocztowy  
13 Obszar ¨ Miejski 

¨ Wiejski 
¨ Miejsko-wiejski 

14 Zamieszkuję 
miasto średnie – 
proszę wybrać 

¨ Białogard 
¨ Choszczno 
¨ Goleniów 
¨ Gryfice 
¨ Gryfino 
¨ Kołobrzeg 
¨ Koszalin 
¨ Police 
¨ Stargard Szczeciński 
¨ Szczecinek 
¨ Świdwin 
¨ Świnoujście 
¨ Wałcz 
¨ Nie zamieszkuję miasta średniego 

                                                        
1 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum 
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) – ISED 3. 
2 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły policealnej – ISED 4. 
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 15 Telefon 
kontaktowy 

 

16 Adres e-mail  
Dane 
dodatkowe 

17 Status osoby na 
rynku pracy w 
chwili 
przystąpienia do 
projektu 

§ OSOBA BEZROBOTNA  
¨ Zarejestrowana w Urzędzie Pracy 
¨ Niezarejestrowana w Urzędzie Pracy 

§ OSOBA BIERNA ZAWODOWO 
¨ w tym osoba ucząca się 
¨ w tym osoba nieuczestnicząca w szkoleniu 

lub kształceniu 
 

18 Status osoby w 
chwili 
przystąpienia do 
projektu 

§ UCZESTNICZĘ W KSZTAŁCENIU FORMALNYM 
W TRYBIE STACJONARNYM3 
¨ tak 
¨ nie  

§ W OKRESIE OSTATNICH 4 TYGODNI 
UCZESTNICZYŁEM/UCZESTNICZYŁAM W 
SZKOLENIU FINANSOWANYM Z UE4 
¨ tak 
¨ nie 

§ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
¨ nie posiadam 
¨ posiadam nie dłuższe niż 3 lata 
¨ posiadam dłuższe niż 3 lata 

§ JESTEM OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
¨ tak 
¨ nie 
¨ odmowa podania informacji 
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA ZAŁĄCZA 
STOSOWNY DOKUMENT POTWIERDZENIE 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) 

§ OSOBA NALEŻĄCA DO MNIEJSZOŚCI 
NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ, MIGRANT, 
OSOBA OBCEGO POCHODZENIA 
¨ tak 
¨ nie  
¨ odmowa podania informacji 

§ OSOBA BEZDOMNA LUB DOTKNIĘTA 
WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO MIESZKAŃ 
¨ tak 
¨ nie 
¨ odmowa podania informacji 

                                                        
3 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym – uczęszczanie do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 
ponadgimnazjalnej, na studia wyższe lub doktoranckie w trybie dziennym. 
4 W okresie ostatnich 4 tygodni uczestniczyłem/uczestniczyłam w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 
wykonywania pracy i finansowanych ze środków publicznych. 
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¨ Należę do młodzieży NEET – spełniam łącznie 
3 warunki: nie pracuję (tj. jestem osobą 
bezrobotną albo bierną zawodowo), nie 
kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu 
formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolę 
się, nie uczestniczę ani nie 
uczestniczyłam/uczestniczyłem w aktywizacji 
zawodowej finansowanej ze środków 
publicznych w okresie 4 tygodni przed 
przystąpieniem do projektu 

¨ Nie należę do grupy docelowej określonej dla 
trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 
POWER5 

 
Proszę określić potrzeby lub wymagania wynikające z niepełnosprawności, a związane z udziałem 

w Projekcie (jeśli dotyczy) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam że: 

1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji w Projekcie „Młodzieżowy Drogowskaz Zawodowy” 
zawartymi w Regulaminie rekrutacji, akceptuję wszystkie postanowienia w/w Regulaminu 
oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w w/w Regulaminie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I 
Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
2014-2020, działanie 1.2. Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy i współfinansowany w ramach Poddziałania 1.2.1. Wsparcie 
udzielonego z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego. 

3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Młodzieżowy Drogowskaz 
Zawodowy” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Poznałem/am i akceptuję zasady projektu „Młodzieżowy drogowskaz zawodowy”, w tym 
regulamin rekrutacji. 

5. Akceptuję fakt, że złożenie przez mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem się do Projektu. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w 
projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń do Realizatora Projektu – Blue House S.C. z 
siedzibą w Szczecinku przy ulicy Plac Wolności 6. 

                                                        
5 1.3.1 POWER – wsparcie dedykowane młodzieży z pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę (do roku od 
opuszczenia instytucji pieczy, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 
roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, 
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze 
znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę 
(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu); matki przebywające w 
domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 
opuszczeniu). 
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6. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązuję się do uczęszczania na 
zajęcia i utrzymania frekwencji obecności na poziomie 80% zajęć szkoleniowych i 100% 
spotkań indywidualnych. 

7. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w Projekcie, równocześnie 
zobowiązuję się iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, niezwłocznie 
poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu. 

8. Zobowiązuję się podpisać, w dniu pierwszej formy wsparcia, umowę o uczestnictwo w 
projekcie. 

9. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu. 
10. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, 

dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawność, przynależności narodowej lub 
etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia lub pozostawania w 
niekorzystnej sytuacji społecznej). 

11. Zobowiązuję się w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie, informowania o 
wszelkich zmianach związanych z moją sytuacją zawodową na rynku pracy (np. nawiązanie 
stosunku pracy, rozpoczęcie kształcenia, rejestracja w Urzędzie Pracy) i dostarczenie 
dokumentów potwierdzających te zmiany po zakończeniu udziału w Projekcie. 

12. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, 
które są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(podst. Prawna: art. 23 ust.1 pkt.2 lub art.27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U z 2015r poz. 2135); zostałem poinformowany, iż 
administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju, a moje dane osobowe 
będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Młodzieżowy Drogowskaz 
Zawodowy” w szczególności potwierdzenia kwalifikalności wydatków,  udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach POWER. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

13. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za 
złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje podane 
przez mnie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………                                                                          ……………………………………………. 
        miejscowość i data                                                                                                   podpis kandydata 
 


