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Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

 

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY  

  
 
 
 
 
 
 

pieczęć Beneficjenta 

data i godzina wpływu 

 

podpis osoby przyjmującej 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

Tytuł projektu 
„Kierunek  - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych 

z województwa świętokrzyskiego” 

Miejsce  organizacji Kielce 

Okres realizacji  od 01.05.2016 do 31.05.2017 

 

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA 

DANE PODSTAWOWE 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Płeć (zaznaczyć x)  Kobieta  Mężczyzna 

4. PESEL 
 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

6. Wykształcenie (zaznaczyć x) 

 Niepełne podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Technikum  

 Liceum 

 Licencjackie  

 Magisterskie   

7 Wiek   

DANE KONTAKTOWE 

1. Telefon komórkowy 
 

___  ___  ___       ___  ___  ___       ___  ___  ___ 

2. Telefon stacjonarny 
 

___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ 
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3. E-mail 
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

1. Ulica  

2. Numer domu/lokalu  

3. Miejscowość  

4. Kod pocztowy ___ ___  --  ___ ___ ___ 

5. Poczta  

6. Powiat  

7. Województwo  

8. Obszar zamieszkania  Obszar wiejski  Obszar miejski 

STATUS NA RYNKU PRACY  

w momencie przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednie - x) 

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy
1
  Tak   Nie 

Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Urzędzie Pracy   Tak  Nie 

Jestem długotrwale bezrobotny(a)
2
  Tak  Nie 

Jestem bierny(a) zawodowo
3
  Tak  Nie 

Jestem osobą kształcącą się w szkole podstawowej/ gimnazjum/ szkole 
ponadgimnazjalnej/ na studiach wyższych/ studiach doktoranckich  
w trybie dziennym 

 Tak  Nie 

Uczestniczę w szkoleniu
4
  Tak   Nie 

Posiadam doświadczenie zawodowe  Tak  Nie  

                                                           
1
 Osoba bezrobotna: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane 

jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 
bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), 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 rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
2
 Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się: 

-osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25lat oraz 
-osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej. 
3 Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów 
stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że 
są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek 
rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.  
4
 Uczestniczenie w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie 4 ostatnich tygodni. 
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STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY 

w momencie przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednie - x) 

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności -jeśli Tak proszę podać 
stopień niepełnosprawności -
…………………………………………………………………………………. 

 Tak  Nie  

Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia  Tak  Nie  

 Odmowa 
podania 

informacji 

Jestem osoba bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań  Tak  Nie 

Jestem osobą przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących  Tak   Nie  

W tym: gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającym na utrzymaniu  Tak   Nie   Nie dotyczy  

Jestem osobą żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu  Tak  Nie 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż 
wymienione powyżej)  Tak  Nie  

 Odmowa 
podania 

informacji 

INFORMACJE O KURSIE 
wybrany kurs (zaznaczyć odpowiednie x, tylko 1 kurs) 

 

            Kierowca autobusu                                                   Magazynier z obsługą wózków widłowych i dźwigu HDS                

 

Kurs zawodowy wg potrzeb
i
 ………………………………………………………………………………………………………………..  

                                                                (proszę wpisać nazwę preferowanego szkolenia) 
 

Źródło informacji o projekcie 
 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

 GC Echo Dnia 

 Inne gazety 

 

 Ulotki, plakaty informacyjne 

 Strona internetowa Beneficjenta 

 Inne: ________________________________ 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w Projekcie i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/na 
do uczestnictwa w nim. 
 
Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjno – doradczym mającym określić moje predyspozycje do udziału w 
Projekcie. 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 
 

 

 

 

(miejscowość, data) 

 

 

 

(CZYTELNY podpis Kandydata/tki na Uczestnika/-czkę Projektu) 
 

                                                           
i  Wsparcie szkoleniowe dotyczyć będzie uzyskania kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowiskach pracy 
występujących w branżach: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej, 
turystycznej oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodach należących do grup zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy 
maszyn i urządzeń (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy). Kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu 
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.  


