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DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 Projekt „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY-

PROJEKTY KONKURSOWE 

PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

PESEL  

Adres e-mail  

Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy 

 Osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy1 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy 

 Osoba bierna zawodowo 

 Osoba pracująca 

Wykonywany zawód  

Miejsce zatrudnienia 

(nazwa zakładu pracy) 
 

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

 NIE 

 TAK 

 Odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub  NIE 

                                                      
1 Za długotrwale bezrobotnego uznaje się osobę, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze urzędu pracy przez 

minimum 12 miesięcy. Do okresu tego nie liczy się czas odbywania stażu i przygotowania zawodowego. 
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dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań  TAK 

Osoba z 
niepełnosprawnościami 

 NIE 

 TAK 

 Odmowa podania informacji 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących 

 NIE 

 TAK 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących z dziećmi 
do 18 r.ż. pozostającymi na 
utrzymaniu 

 NIE 

 TAK 

Osoba żyjąca w 
gospodarstwie składającym 
się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

 NIE 

 TAK 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

 NIE 

 TAK 

 Odmowa podania informacji 

 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, 

udzielenia wsparcia oraz kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pn. „Młodzi Aktywni = 

Sukces Zawodowo” realizowanego w ramach PO WER 2014-2020 (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 ...….…………………………...………….………………… 
 CZYTELNY podpis  Uczestnika Projektu 

 

 

 

 

 


