Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU
„Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”

Projekt „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów
w Lublinie” nr RPLU.11.02.00-06-0002/18, jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i realizowany przez Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie,
Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw oraz Gminę Lublin w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI
„Włączenie Społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
Uwaga:
Wymagane jest wypełnienie wszystkich białych pól i/lub zaznaczenie znakiem „x” właściwej
odpowiedzi. Formularz zgłoszeniowy należy opatrzyć czytelnym podpisem w wyznaczonym
miejscu. Formularz należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami.

UWAGA: Wnioski niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI NA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKĘ PROJEKTU
1.

Imię/Imiona:

2.

Nazwisko/Nazwiska:

3.

Płeć:

4.

Data urodzenia:

5.

PESEL:

6.

Numer telefonu do kontaktu:

7.

Adres e-mail do kontaktu:

Kobieta

Mężczyzna

8. Adres zamieszkania i pobytu
województwo:

powiat:

gmina:

ulica:

nr domu:

nr lokalu:

kod pocztowy:

miejscowość:

9. Adres do kontaktu:
Adres do kontaktu taki sam jak zamieszkania i pobytu

Adres do kontaktu inny jak adres zamieszkania i pobytu (należy podać):
województwo:
powiat:
gmina:
ulica:
nr domu:
nr lokalu:
kod pocztowy:
miejscowość:

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji
w urzędzie pracy

10. Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

Osoba bezrobotna nie zarejestrowana
w ewidencji w urzędzie pracy
Osoba bierna zawodowo1
Osoba pracująca

11. Miejsce zatrudnienia:
12. Zawód:
Poniżej
podstawowego

13. Wykształcenie:
(należy zaznaczyć WYŁĄCZNIE NAJWYŻSZY
posiadany poziom wykształcenia):

1

kształcenie ukończone na
poziomie poniżej szkoły
podstawowej

Podstawowe

kształcenie ukończone na
poziomie szkoły podstawowej

Gimnazjalne

kształcenie ukończone na
poziomie szkoły gimnazjalnej

Ponadgimnazjalne

kształcenie ukończone
na poziomie szkoły średniej lub
zasadniczej szkoły zawodowej

Policealne

kształcenie ukończone
na poziomie wyższym niż
kształcenie na poziomie szkoły
średniej, które jednocześnie nie
jest wykształceniem wyższym

Wyższe

kształcenie ukończone na
poziomie wyższym licencjackim
lub magisterskim

Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie
pracuje i nie jest bezrobotna.

II. KRYTERIA FORMALNE REKRUTACJI
1.
Osoba
o
statusie
os.
wykluczonej TAK
lub zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym2
2. Zamieszkanie w Lublinie na terenie Starego TAK
Miasta lub najbliższych ulic
3. Wiek 15 lat i więcej
TAK

NIE

NIE
NIE

III. KRYTERIA (DODATKOWE) PREFERENCYJNE REKRUTACJI
1. Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem TAK
lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca
wykluczenia społecznego z powodu więcej niż
jednej przesłanek
2. Osoba lub rodzina korzystająca z Programu TAK
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
3. Osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
TAK

NIE

NIE
NIE

Odmawiam podania informacji
4. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu TAK
NIE
niepełnosprawności
Odmawiam podania informacji
5. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną,
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami
psychicznymi z niepełnospr. intelektualną lub osoba
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
2

TAK

NIE

Odmawiam podania informacji

Osoba wykluczona to os., która nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywatelskich, przy czym
ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem
wielowymiarowym i w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak
i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych
oraz deprywacji potrzeb. Osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem to przede wszystkim osoba
korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem tj. spełniająca co najmniej jedną z przesłanek
o kreślonych w art. 7 ww. ustawy.

6. Osoba z niepełnosprawnością lub osoba TAK
NIE
niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium dochodowego, o którym
Odmawiam podania informacji
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (na osobę samotnie gospodarującą
lub na osobę w rodzinie)
7. Osoba nie poszukująca aktywnie pracy
TAK
NIE
8. Osoba o niskim wykształceniu i wiek 45+

TAK

NIE

IV. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU - DODATKOWE INFORMACJE
1. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu
do mieszkań3
2. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia4

TAK

NIE

TAK

NIE

Odmawiam podania informacji

3

Bezdomność 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
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); 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.
4

Migranci - cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele
należący do mniejszości. Pod uwagę bierze się również migrantów powrotnych, tj. osoby, które powróciły do Polski
z pobytu zagranicą, bądź pracowały/uczyły się/przebywały za granicą powyżej 3 miesięcy oraz posiadają obywatelstwo
polskie oraz imigrantów, tj. osób, które przybyły do Polski w celu osiedlenia się i podjęcia aktywności ekonomicznej;
Osoby obcego pochodzenia - to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu
na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z
rodziców urodził się poza terenem Polski; Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość:
białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne:
karaimska, łemkowska, romska, tatarska;

3. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej niż wymienione
powyżej:

TAK

NIE

Odmawiam podania informacji

V. ZAŁĄCZNIKI
Do formularza zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki:
Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem albo wykluczeniem społecznym
ze wskazaniem formy wykluczenia
Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (dotyczy osób
niepełnosprawnych)
Zaświadczenie z urzędu pracy ze wskazanym poziomem profilu pomocy (dotyczy osób bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędzie pracy) oraz ze wskazaniem okresu pozostawania w bezrobociu
Inne, jakie?....................................................................................................................................................
VI. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji do Projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub
Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie” oraz akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych
i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia.
Zostałem/am poinformowany/a, o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez
Realizatora projektu oraz podmioty zewnętrzne na jego zlecenie.
Zostałem poinformowany o obowiązku przekazywania informacji na temat mojej sytuacji po zakończeniu
udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału).
W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń ani
roszczeń do Realizatora projektu.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu
Rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu, a także w zakresie niezbędnym
do wywiązywania się przez Realizatora projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji
Zarządzającej.
Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie w ramach realizacji/promocji/monitoringu/
sprawozdawczości/ewaluacji Projektu efektów mojej pracy powstałych w ramach uczestniczenia
warsztatach artystycznych i graficznych.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych
przez Realizatora projektu oraz Instytucję Zarządzającą.
Zobowiązuję się w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w Projekcie, przekazać Realizatorowi
projektu dane dotyczące mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Realizatora projektu o wszelkich zmianach dotyczących
danych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu.

Ja niżej podpisany/a....................................................................................................................................
zamieszkały/a..............................................................................................................................................
legitymujący/a się dokumentem tożsamości (podać serię i nr dokumentu)...............................................
wydanym przez ..........................................................................................................................................
Zostałem/łam pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego
za podanie danych niezgodnych z prawdą i/lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia i/lub
zatajenia prawdy.
……………………………………………

………………………………………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………………

(Czytelny podpis Kandydata/ki)

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

(miejscowość, data)

* Dotyczy osób niepełnoletnich (niesamodzielnych)

(Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Kandydata/ ki)*

