Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski

ANKIETA REKRUTACYJNA
dla uczestników projektu systemowego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” realizowany
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w 2014 roku.
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1. Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.2. Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Imię (imiona)
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Dane uczestnika

Płeć
Wiek w chwili przystąpienia do projektu
Stan cywilny
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną
TAK
NIE
Ulica
Nr domu/mieszkania
Miejscowość

Dane kontaktowe

Dane dodatkowe

Obszar:

miasto

wieś

Kod pocztowy
Województwo
Powiat
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Wykształcenie:
- brak
- podstawowe
- gimnazjalne
- ponadgimnazjalne
- pomaturalne
- wyższe
- jestem uczniem/słuchaczem szkoły dziennej/studiów dziennych
szkoły wieczorowej, zaocznej/studiów wieczorowych/zaocznych
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STATUS NA RYNKU PRACY
a) bezrobotny/a TAK
NIE
BEZROBOTNI- oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietna 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z poz. zm.), w
szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
- niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie
wieczorowym albo zaocznym,
- zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym
urzędzie pracy,
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

w tym długotrwale bezrobotny/a TAK NIE
(oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i
przygotowania zawodowego dorosłych )

b) nieaktywny/a zawodowo

TAK

NIE

OSOBA NIEAKTYWNA ZAWODOWO- oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która
jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Kategoria nieaktywni zawodowo obejmuje
podkategorię osoby uczące lub kształcące się, czyli osoby kształcące się w ramach kształcenia
formalnego i nieformalnego.

w tym uczący/a się lub kształcący/a się
c) zatrudniony/a

TAK

TAK

NIE

NIE

ZATRUDNIENI- oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności
pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz
spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

w tym rolnik

TAK

NIE

Kategoria zatrudnieni obejmuje również grupę Rolnicy- czyli osoby będące rolnikami oraz
domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników ( Dz.U. 2008 Nr 50, poz. 291, z późn. zm. j.t.) w szczególności, osoby które jednocześnie:
- są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na
własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
- są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:
- ukończyły 16 lat,
- pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego
gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
- stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy.

w tym zatrudniony/a w mikroprzedsiębiorstwie
TAK NIE
(osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników włącznie)

w tym zatrudniony/a w małym przedsiębiorstwie
TAK NIE
(osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników włącznie)

w tym zatrudniony/a w średnim przedsiębiorstwie
TAK NIE
(osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 49 do 249 pracowników)

w tym zatrudniony/a w dużym przedsiębiorstwie

TAK

NIE

( osoby pracujące w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikują się do żadnej z w/w kategorii
przedsiębiorstw)
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w tym zatrudniony/a w organizacji pozarządowej
TAK NIE
(osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego)

w tym samozatrudniony/a

TAK

NIE

(osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników)

Źródło dochodu:
bez dochodu
wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
renta emerytura
zasiłek dla bezrobotnych zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie z pomocy społecznej
jakie………………………………………………………………….
inne źródła dochodu - jakie
………………………………..:……………………………………..
Dochody miesięczne netto:
0 -399,00 zł
400,00–699,00 zł
700,00 -1199,00 zł
powyżej 1200,00 zł
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie
domowym…………………………………………………………..
Czy jest Pan/i klientem PCPR
TAK
NIE
Czy jest Pan/i klientem OPS
TAK
NIE
Czy ma Pan/i problemy, które mogą kwalifikować Pana/ią do
grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
TAK
NIE
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i
prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego;
- alkoholizmu i narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej,
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inne…………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Czy wykazuje Pan/i dobrowolnie chęć uczestnictwa w
projekcie
TAK
NIE
Jestem zainteresowany/a udziałem w następujących
instrumentach aktywnej integracji w ramach projektu POKL:
Właściwe podkreślić
- prawo jazdy kat. B,
- prawo jazdy kat. C ,
- kurs spawania,
- kurs na operatora koparko-ładowarki,
- kurs wózka widłowego,
- kurs carvingu (dekoracje z warzyw i owoców),
- kurs florystyczny,
- kurs kucharz małej gastronomii,
- kurs na opiekuna osób starszych,
- kurs krawiecki z projektowaniem odzieży
- turnus rehabilitacyjny (tylko dla osób niepełnosprawnych),
- zabiegi i masaże (tylko dla osób niepełnosprawnych),
- obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy (tylko dla osób
niepełnosprawnych),
- uczestnictwo w 3-dniowym, wyjazdowym treningu kompetencji
umiejętności społecznych/ zawodowych,
- 7 dniowy wyjazd integracyjny (dotyczy tylko osób z pieczy
zastępczej),
- 3-dniowy wyjazdy rodzinny (dotyczy tylko osób z pieczy
zastępczej),
- kurs podstawowy obsługi komputera
inne………………………………………………………………….
……………………………………………………………….............
Uwaga ! kurs pierwszej pomocy jest obowiązkowy dla
wszystkich.
Uwaga ! wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu będą
mogły uczestniczyć w spotkaniach z psychologiem, doradcą
zawodowym, doradcą ds. osób niepełnosprawnych oraz z radcą
prawnym.
Uwaga! Ostateczny udział w kursach uzależniony będzie od ilości
uczestników i deklaracji uczestnictwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Czy posiada Pan/i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
ΤΑΚ
ΝΙΕ
orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. określony
do……………………………
stopień znaczny/inwalidzi I grupy/osoby całkowicie niezdolny do
pracy
i
samodzielnej
egzystencji
stały/określony
do
………………………………….
stopień umiarkowany/inwalidzi II grupy/osoby całkowicie
niezdolne do pracy stały/określony do ……………………………..
stopień lekki/inwalidzi III grupy/ osoby częściowo niezdolne do
pracy stały/określony do………………………..

Czy w latach 2008-2013 brał/a Pan/i udział w projektach
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
ΤΑΚ
ΝΙΕ
Jeżeli tak proszę o podanie roku i nazwy instytucji
…………………………………………..…….……………………
………………………………………………………………………
Czy chce Pan/i być skierowana i mieć sfinansowane zajęcia
szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie
( dotyczy osób do 30 r. ż):
TAK
NIE
podstawowym,
policealnym

gimnazjalnym,

ponadgimnazjalnym,

(właściwe podkreślić)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) także w zakresie przetwarzania danych wrażliwych, zawartych w art. 27.ust.1 wyżej wymienionej
ustawy, dotyczących mojej osoby przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

………………………………………………..
(data i podpis)
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