
Załącznik nr 1

FORMULARZ  REKRUTACYJNY  osoby  korzystającej  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  w  MOPS  w  Tczewie  
do udziału w projekcie pn. „Akademia Aktywnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno –
zawodowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane podstawowe
Imię
Nazwisko
Płeć □ kobieta                        □ mężczyzna
Wiek 
w chwili przystępowania do projektu

PESEL
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Powiat
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy

Adres poczty elektronicznej 
e-mail: ………………………………………………………………..

I. Wykształcenie (właściwe zaznaczyć znakiem X)
Posiadane wykształcenie

zgodne 
z poziomem ukończonej szkoły

Brak                             Podstawowe  

Gimnazjalne                Ponadgimnazjalne 

Policealne                   Wyższe  

II. Sytuacja na rynku pracy (właściwe zaznaczyć znakiem X)
Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy z ustalonym:
I profilem pomocy
II profilem pomocy
III profilem pomocy
Jestem osobą długotrwale bezrobotną tj. pozostaję w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat

Jestem osobą bierną zawodowo 
Jestem osobą uczącą lub kształcącą się
Jestem osobą pracującą
w tym rolnikiem
w tym samozatrudnioną

Zawód wyuczony ……………………………………………………………………………….……………
Dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia

……………………………………………………………………………….……………
Staż pracy

……………………………………………………………………………….……………
Okres ostatniego zatrudnienia

……………………………………………………………………………….……………
Okres bezrobocia 

(podany w liczbie lat/miesięcy) ……………………………………………………………………………….……………

Rejestracja w PUP 
 tak, data ostatniej rejestracji w PUP ………………..……………..…



 nie

Przyczyna utraty ostatniej pracy

……………………………………………………………………………………….....
Jestem zainteresowany/na 
uczestnictwem w działaniach 
mających na celu poprawę mojej 
sytuacji na rynku pracy np. doradztwo 
zawodowe, kursy, staże

 tak

 nie 

III. Sytuacja społeczna (właściwe zaznaczyć znakiem X)

Od kiedy osoba korzysta ze świadczeń 

pomocy społecznej w MOPS w Tczewie

………………………………………………………… (data pierwszej / ostatniej  rejestracji)

Przesłanki udzielania pomocy 

społecznej*

* można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź

 Ubóstwo

 Sieroctwo

 Bezdomność

 Bezrobocie

 Niepełnosprawność

 Długotrwała lub ciężka choroba

 Przemoc w rodzinie

 Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

 Potrzeba ochrony macierzyństwa 

 Wielodzietność

 Problemy (bezradność) 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

 Problemy (bezradność) w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

 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

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego

 Problem uzależnienia/współuzależnienia (alkoholizm, 

narkomania)

 Wystąpienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 Klęska żywiołowa lub ekologiczna

Dodatkowe ograniczenie*

* można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź

 Wczesne/samotne rodzicielstwo

 Nierówny podział obowiązków rodzicielskich 

 Niska samoocena

 Nabyta bezradność w samodzielnym podejmowaniu 

aktywności społeczno-zawodowej

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących



 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących w tym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Zrealizowane formy aktywizacji*

* można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź

 PSU

 FIS

 KIS

 Kontrakt socjalny

 Asystent rodziny

 Wolontariat

 projekt Akademia Aktywnych w edycji 

2008/2009/2010/2011/2012/2013

 inne formy aktywizacji, w tym w ramach działań, projektów PUP
Opieka nad dziećmi lub opieka nad 

osobą zależną  tak, sprawuję opiekę nad dziećmi w wieku ……………………….

 tak, sprawuję opiekę nad osobą zależną

 nie

Korzystam  z  Programu  Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa

 tak

 nie
Jestem zainteresowany/na 
uczestnictwem w działaniach 
mających na celu poprawę mojej 
sytuacji społecznej  np. warsztaty, 
wsparcie psychologiczne, coaching

 tak,  

 nie

IV. Informacja o stanie zdrowia (właściwe zaznaczyć znakiem X)

Przeciwwskazania lekarskie 

do zatrudnienia

 tak, jakie …………………………………………………………………

 nie
Posiadam orzeczenie 

o niepełnosprawności 

(załączyć kserokopię)

 tak

 nie

Mam problemy z samodzielnym 

poruszaniem się

 poruszam się o wózku inwalidzkim

 nie potrzebuję wózka inwalidzkiego
Wymagam wsparcia asystenta 

dla osób niepełnosprawnych

 tak, do pomocy w zakresie …………………………………………..

 nie
Inne specjalne wymagania 
(wymienić, np. dieta bezglutenowa)

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

V. Wsparcie dodatkowe w ramach projektu* (właściwe zaznaczyć znakiem X)



Zdiagnozowane zapotrzebowanie 

na dodatkowe formy wsparcia 

w projekcie w celu poprawy dostępu 

uczestnika/czki do korzystania

ze wsparcia 

w okresie realizacji projektu

* można zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź

 sfinansowanie kosztu dojazdu komunikacją miejską do miejsc realizacji

działań projektu w ramach dofinansowania karty miejskiej:

 posiadam kartę miejską 

 nie posiadam karty miejskiej i zobowiązuję się do jej wyrobienia

 opieka nad dzieckiem 

liczba dzieci ……..…………………………., wiek …………….……..……….

 opieka  nad  inną  osobą  zależną  np.  chorymi  obłożnie  członkami

rodziny, wymagającymi stałej opieki 

liczba osób ……..….………………………., wiek ……….……...…..……….

VI.  Oświadczenia o kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie systemowym 

Oświadczenie o  kwalifikowalności 

uczestnictwa w projekcie systemowym

Oświadczam, że spełniam kryteria udziału i:

 korzystam ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Tczewie

oraz 

  jestem  osoba  bezrobotną  zarejestrowaną  w  urzędzie  pracy  z

ustalonym III profilem pomocy 

lub

 jestem osobą bierną zawodowo i  nie posiadam rejestracji  w  PUP  

  jestem osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

z  co  najmniej  jednego  z  powodów  określonych  w  art.  7  ustawy  o

pomocy społecznej

………………………………………….

Data i podpis

Oświadczenie o niekorzystaniu z 

wsparcia w ramach realizacji innych 

projektów dofinansowanych ze środków

EFS

Oświadczam, że 

 korzystam

 nie korzystam

z  wsparcia  ramach  realizacji  innych  projektów  dofinansowanych  ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

………………………………………….

Data i podpis

Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z
Regulaminem  rekrutacji  i  udzielania
wsparcia  w  ramach  projektu
„Akademia Aktywnych”

Oświadczam,  że  zapoznanłem/łam  się  z  Regulaminem  rekrutacji  

i udzielania wsparcia w ramach projektu „Akademia Aktywnych”

………………………………………….

Data i podpis



OŚWIADCZENIE osób uczestniczących w procesie rekrutacji do projektu

Świadoma/y  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  danych  zgodnie  
z  §233  Kodeksu  Karnego,  oświadczam,  że  dane  podane  w  powyższym  dokumencie  są  zgodne  
z prawdą. 

Tczew, dn. …………..………… 2016 roku.                                 …………………..……………..…………........……………………    
                                                                                                 czytelny podpis osoby zgłaszającej się do udziału w projekcie

……………………………..……………………………………………………......
podpis i pieczątka pracownika socjalnego przyjmującego zgłoszenie



                                                                                                                                                          

ADNOTACJE URZĘDOWE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (wypełnia pracownik MOPS)

Na podstawie 

  rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 

 formularza rekrutacyjnego oraz przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej

 oświadczenia o niekorzystaniu z wsparcia w ramach realizacji innych projektów dofinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dokonałam bieżącej oceny sytuacji społeczno-zawodowej 

Pani/Pana ...……………………………………...………………………………………………………………….......

ur. …………………………w ……………..…… zam. ………………………………………… w …………….……...

i oświadczam, że: 

 jest  osobą  korzystającą  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  MOPS  w  Tczewie  tj.  spełniającą  co
najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

 jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy z ustalonym III profilem pomocy

 jest osobą bierną zawodowo i nie posiada rejestracji w PUP

potwierdzam  kwalifikowalność  uczestnictwa  w/w  osoby  jako  osoby  zagrożonej  ubóstwem  lub
wykluczeniem społecznym i wskazuję do aktywizacji w projekcie pn. „Akademia Aktywnych” 

Informacja o punktacji uzyskanej w trakcie procesu rekrutacyjnego:

 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności – 5 pkt 
 osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 3 pkt
 motywacja do podjęcia aktywności społecznej – 1 pkt
 motywacja do podjęcia aktywności zawodowej – 1 pkt

Łączna liczba przyznanych punktów ………. 

Tczew, dn. ................................................... 2016 r. 

………..……………………………………………  
pieczątka i podpis pracownika socjalnego


