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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Szansa na zmiany” 
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I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 PŁEĆ              K         M 

PESEL 
 

 WIEK1 
 

 

DATA URODZENIA  KRAJ POCHODZENIA 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 
 

 ISCED 0  (niższe niż 

podstawowe) 

 ISCED 1 (podstawowe) 

 ISCED 2 (gimnazjalne) 

 ISCED 3  (ponadgimna-

zjalne) 

 ISCED 4  policealne 

 ISCED 5-8  (wyższe) 

JESTEM OSOBĄ  

NIEPEŁNOSPRAWNĄ2 

 tak                      

  nie                     
 odmawiam podania informacji 

STOPIEŃ  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 lekki 
 umiarkowany 
 znaczny 
 brak 

 

II. ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE  

 

ULICA  
 

NR DOMU  NR  
LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ   
 

KOD POCZTOWY  POCZTA  

POWIAT  
 

WOJEWÓDZTWO  GMINA  

TEL. KONTAKTOWY  

 

E-MAIL 

 

 

 
III. ADRES DO KORESPONDENCJI 

 
Wpisać, jeżeli jest inny niż zameldowania  
ULICA  

 

NR DOMU  NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ   

 

KOD POCZTOWY  POCZTA  

POWIAT  

 

WOJEWÓDZTWO  
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IV. STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU. 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  
 

STATUS TAK NIE 

INFORMACJE PODSTAWOWE 
Jestem osobą w wieku 18+, zamieszkującą w rozumieniu Kodeksu Cywilne-
go teren województwa lubelskiego Podregion Bialski tj. Białą Podlaskę, 
powiat: bialski, parczewski, radzyński, włodawski. 

 
 

 
 

Jestem osobą bezrobotną 3(tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do pod-
jęcia pracy i aktywnie poszukującą pracy), w tym: 

  

 zarejestrowaną (y) w ewidencji Urzędu Pracy jako bezrobotna (y)    

 niezarejestrowaną (y) w ewidencji Urzędu Pracy jako bezrobotna(y)   

 jestem osobą długotrwale bezrobotną 4(tj. osobą pozostającą bez 
zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy). 

  

Jestem osobą bierną zawodowo5 

(Za osobę bierną zawodowo rozumie się osobę, która w danej chwili nie tworzy 

zasobów sił roboczych, tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna; tj. nie pracowała, nie 

miała pracy i jej nie poszukiwała, , nie pracowała poszukiwała pracę, ale nie była 

zdolna (gotowa) do jej podjęcia w ciągu ostatnich 2 tygodni bądź też nie pracuje i 

nie poszukuje pracy, ponieważ ma pracę załatwioną i oczekuje na jej rozpoczęcie w 

okresie dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie była gotowa tej pracy 

podjąć).  

  

w tym: nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu 
  

INFORMACJE DODATKOWE 
Jestem migrantem lub osobą obcego pochodzenia, lub przynależę do mniej-
szości narodowej lub etnicznej. 6 

tak 
nie 
 odmawiam podania informacji 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do miesz-
kania.7 

tak 
nie 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienio-

ne powyżej). 8 

tak 

nie 
 odmawiam podania informacji 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświad-
czającą wielokrotnego wykluczenia społecznego9 

tak 
nie 
 odmawiam podania informacji 

Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
(POPŻ) 

tak 
nie 

Jestem osobą korzystającą ze świadczeń  pomocy społecznej10  tak 

nie 

Jestem osobą kwalifikującą się do objęcia wsparciem  pomocy społecznej11 tak 
nie 

 
 

V. OŚWIADCZENIA 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  



 

  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Szansa na zmiany 

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szansa na zmiany”, akcep-
tuje oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie,  

 zostałem/am poinformowany/a o formach wsparcia jakimi będę objęta/objęty w ramach udziału w 
projekcie „Szansa na zmiany”, 

 zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 – 

Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie,  

 zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. przynależności 
do mniejszości narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, pozostają-
cą w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz dotyczących stanu zdrowia,  

 zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza zgłoszeniowego nie jest równo-
znaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,  

 zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

FUNDACJĘ FUGA MUNDI oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,  
 zostałem/am poinformowany/a o zasadach równości szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji,  
 mam świadomość, że usługi mogą odbywać się w miejscowości innej niż moje miejsca zamieszkania,  
 zobowiązuję się do przekazania Fundacji Fuga Mundi informacji o podjęciu zatrudnienia lub za-

łożenia własnej działalności gospodarczej oraz dostarczenia Fundacji Fuga Mundi kopii umowy 

o pra-cę/zlecenie/dzieło lub zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie, a w 
przypadku roz-poczęcia działalności gospodarczej: wypis z CEIDG/KRS z potwierdzeniem opła-
cenia składek do ZUS/US przez min. 3 miesiące, zarówno w przypadku podjęcia pracy w trakcie 
uczestnictwa w projekcie, jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie. 

 zobowiązuje się w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie przekazać informa-
cję/dokumenty potwierdzające postęp w procesie aktywizacji społeczno -zawodowej12 i zmniej-
szenia dystansu do zatrudnienia. 

 mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane Fundacji Fuga Mundi– Liderowi projektu oraz  
Fundacji Szlachetne Zdrowie -Partnerowi projektu stają się własnością firmy i nie mam prawa żądać 
ich zwrotu,  

 wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Szansa na zmiany” oraz zgodę na udział w 
postępowaniu rekrutacyjnym i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Fuga Mundi – Lidera 
projektu oraz Fundację Szlachetne Zdrowie – Partnera projektu. Dane osobowe zostaną wykorzystane 
jedynie na potrzeby rekrutacji oraz realizacji projektu „Szansa na zmiany” zgodnie z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), 

 zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia na które zostałam /em skierowa-
na/y zgodnie z IŚR w projekcie „Szansa na zmiany”, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pro-
jekcie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Realizatora Projektu, 

 zobowiązuję się do informowania Realizatora Projektu o każdorazowej zmianie danych osobowych  
i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowy projektu. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadcze-
nia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą *. 
 

Miejscowość, data       Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki  
 
 
 

……………………………………………………..…………….               ……………………………………………………………………  
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* Poucza się, że osoba składająca formularz zgłoszeniowy winna podać wszystkie dane wskazane w formularzu zgodnie ze 

stanem faktycznym istniejącym w momencie jego składania. Podanie danych niezgodnych z prawdą będzie rodzić po stro-

nie podającego nieprawdziwe dane odpowiedzialność cywilną względem poszkodowanego. 

                                                 
1
 Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.  

 
2
 Za osoby z niepełnosprawnościami (Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020) uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psy-

chicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

685.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności: 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym, 

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 

- orzeczenie o niezdolności do pracy, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności, 

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu głębokim, 

- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.), 

- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. 

orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 

 
2 

Osoby bezrobotne to zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 są to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia 

pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajo-

wymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 

bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Defi-

nicja 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 świad-

czeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.  

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bez-

robocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje koniecz-

ność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. 
 
4
 Osoba długotrwale bezrobotna to osoba (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia) 

-nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy -dot. osób do 25 roku życia 

- nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej 
 
5
 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w za-

kresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodo-

wo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, 

tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne; 

tj. nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały poszukiwały pracy ale nie były zdolne (gotowe) do 

jej podjęcia w ciągu ostatnich 2 tygodni bądź też nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ mają pracę załatwioną i 

oczekują na jej rozpoczęcie w okresie dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć).  

 
6
 Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniej-

szości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiań-

ska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby 

obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posia-

dania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza 

terenem Polski  
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7
 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 zamiesz-

kania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, 

osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe 

wsparcie z powodu bezdomności -specjalistyczne zakwaterowanie wspierane); 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (oso-

by posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); 4. Nieodpowiednie warunki mieszka-

niowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu kra-

jowego, skrajne przeludnienie).  

 
8
 Definicja dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikach 

dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów,,osób obcego pochodzenia i mniejszości . 

Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia 

wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1 nie powinna być uwzględniona w definicji. 

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: 

 

1) i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1 

 

 

 

 

W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształce-

nia) 

jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz 

niekorzystnej sytuacji). 

Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu 

powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę. 

 
9
 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z 

ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozu-

mieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ob-

szarze edukacji na lata 2014-2020; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich 

nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby niesamodzielne; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitoro-

wania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

j)osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 
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10

 Należy przedstawić zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej. 

 
11

 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. art. 7 spełniam co najmniej jedną z poniższych przesłanek: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych; 

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełnia-

jącą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligato-

ryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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 Kryterium efektywności społecznej określa odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie 

dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp 

powinien być rozumiany m.in. jako:  

a) rozpoczęcie nauki;  

b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; 

c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; 

d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; 

e) podjęcie wolontariatu;  

f) poprawa stanu zdrowia; 

g) ograniczenie nałogów; 

h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami). 


