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„Projekt Małe Ojczyzny Sudetów - Rozwój i aktywizacja społeczności 

lokalnej u podnóża Karkonoszy” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU –  

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB DOROSŁYCH 

Dane kandydata do  projektu: 

1) Imię i nazwisko kandydata:…………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania:………………………………………………………………….. 

3) Data urodzenia:……………………………………………………………………….. 

4) Telefon kontaktowy kandydata :……….................. 

5) Adres email kandydata:………………………….…… 

6) Sytuacja materialna kandydata: dobra/przeciętna/zła (właściwe zakreślić) 

Informacja o sytuacji zawodowej kandydata – proszę podkreślić właściwe pole 

- osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

- osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy  

- osoba bierna zawodowo w tym (ucząca się/ nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu) 

- osoba pracująca, 

- osoba uboga pracująca,  

- osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej lub cywilnoprawnej, której miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia 

- osoba prowadzącą działalność gospodarczą  

Informacja o sytuacji  społeczno -ekonomicznej– proszę podkreślić właściwe pole 

Wykształcenie (proszę podkreślić właściwe pole):  

- Brak (brak formalnego wykształcenia)/ 

- Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową) 

- Ponadgimnazjalne/Ponadpodstawowe 

- Policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną) 
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- Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe) (uzyskały tytuł licencjata lub 

inżyniera lub magistra lub doktora) 

Pozostałe informacje dotyczące statusu osoby w dniu przystąpienia do Projektu (proszę 

podkreślić właściwe pole): 

- Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

- Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

- Osoba z niepełnosprawnościami, 

- Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (np. osoba zamieszkująca na terenie 

wiejskim) 

- Osoba o ugruntowanej pozycji społeczno – ekonomicznej  

 

Oświadczam, że dobrowolnie zgłaszam się ……………….………..(imię i nazwisko)  jako 

kandydat do projektu „Małe Ojczyzny Sudetów - Rozwój i aktywizacja społeczności 

lokalnej u podnóża Karkonoszy” . 

Projekt zakłada aktywizację zawodową osób dorosłych w wieku od 18 do 65 roku życia 

umożliwiającą zdobycie nowych kwalifikacji, a w efekcie na zdobycie, bądź zmianę pracy, 

która realizowana będzie poprzez cykliczne doradztwo zawodowe na terenie Gminy – Partnera 

projektu. 

 

…………………. 

(Czytelny podpis kandydata)  


