
Formularz rekrutacyjny
do projektu:

„Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów
złośliwych szyjki macicy i piersi -  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja
zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych

miejsc pracy

I. Dane personalne uczestnika projektu: (wypełnić drukowanymi literami)

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel:

Adres  zamieszkania
Ulica:

N budynku:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Osoba 
zamieszkująca 
teren wiejski:

Tak:                 

Nie:

Telefon 
kontaktowy:

Adres  e-mail :

Wykształcenie: Zaznaczć  X
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□   ISCED 0  Wykształcenie niższe niż  podstawowe 
 

 □  ISCED 1  Podstawowe 
Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej  

 

 □  ISCED 2  Gimnazjalne 
Wykształcenie na poziomie szkoły  gimnazjalnej  

 

□   ISCED 3  Ponadgimnazjalne        
Wykształcenie  na  poziomie  szkoły  średniej  (np.  l iceum,  l iceum
profi lowane,  technikum,   technikum  uzupełniające,  zasadnicza
szkoła   zawodowa) 

□   ISCED 4 Policealne      
Wykształcenie  na  poziomie  szkoły  średniej,  które  jednocześnie
nie jest  wykształceniem wyższym
 

 □  ISCED 5-8  Wyższe 
Wykształcenie na poziomie szkoły    wyższej

II. Aktualny status zatrudnienia uczestnika projektu:

Oświadczam, że:

1. Jestem osobą pracującą,
Tak
Nie

1.1

w tym:   (wypełniają osoby pracujące)             we właściwym miejscu zaznaczyć:  X
w MMŚP (mikro,  małe,  średnie przedsiębiorstwa):

w dużym przedsiębiorstwie – pow. 250 os. :

w administracj i  samorządowej:

w administracj i  pozarządowej:

w administracj i  rządowej:

prowadzącą własną działalność gospodarczą:

inne:

1.2 Rodzaj wykonywanego zawodu: …………………………………………………………………………………..
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1.3

Miejsce zatrudnienia* (nazwa fi rmy i  adres : )…………………… ……………… ……………… ………………. .

………………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……. .

we właściwym miejscu zaznaczyć:  X

2.
Jestem osobą bezrobotną,  zarejestrowaną w ewidencj i  w Urzędu Pracy:  

w tym:
-  długotrwale  bezrobotną  (zarejestrowaną  w  Urzędzie  Pracy  pow.  12  m-
cy:

3. Jestem osobą bezrobotną,  niezarejestrowaną w ewidencj i  Urzędu Pracy:
w tym:
-  długotrwale bezrobotną:

4. Jestem osobą bierną zawodowo 1

III. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu 
Oświadczam, że:

Przynależę  do  mniejszości  narodowe 2 j  lub  etnicznej 3 ,  jestem
migrantem 4 ,  osobą obcego pochodzenia 5

       Tak
       Nie

Odmowa podania   
informacji

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą  wykluczeniem dostępu do
mieszkań

     Tak
     Nie

Jestem osobą z  niepełnosprawnościami 6  
(wymagana kopia orzeczenia o niepełnosprawności )

     Tak
     Nie

 Odmowa podania    
informacji

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej      Tak
     Nie

Odmowa podania 
informacji

1  Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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. 

2 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka,
ukraińska, żydowska
3 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.

4 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości
5 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub 
nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

6 Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r .Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. 
zm.) Do formularza należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności. 
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IV. Deklaracja Uczestnictwa
Ja, niżej podpisany/-na, deklaruję udział w projekcie pn.: „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet
trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi  realizowanego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Lubuskie  2020  Oś  Priorytetowa  6  Regionalny  Rynek  Pracy,
Działanie  6.7  Profilaktyka  i  rehabilitacja  zdrowotna  osób  pracujących  i  powracających  do  pracy  oraz
wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy 
V.           Oświadczenia Uczestnika
1.  Oświadczam, że  świadomy/a odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe zeznania wynikające  z  art.  233
(podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997
r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem
faktycznym.  
2.  Oświadczam,  że  zostałam  poinformowany/a,  że  projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
3.Oświadczam, że zostałam poinformowana o obowiązku przekazania podmiotom realizującym badania
lub  bezpośrednio  Beneficjentowi,  w  trakcie  trwania  projektu  tj.  do  dnia  30.06.2023r.,  informacji
potwierdzającej zgłoszenie się na badania profilaktyczne z zakresu cytologii lub mammografii. 
(Dany  obowiązek  można  dokonać  poprzez  pisemne  poinformowanie  na  adres  e-mail:
sekretariat.dz@lubuskie.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: 68 4565 503)

…..………………………………………        ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA            CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Ocena kwalifikowalności uczestnictwa w Projekcie 
(wypełnia Beneficjent/Realizator projektu)

Uczestnik  poinformował  o zgłoszeniu się na badania w dniu: …………………………  
(zaznaczyć X)         

Tak                            Nie

Data i  czytelny podpis osoby weryfi kującej  Formularz  rekrutacyjny:

………………………………………………………………………………………………………………………

Uczestnik  spełnia kryteria  udziału w projekcie:  (zaznaczyć X)         

Tak                            Nie

Data i  czytelny podpis osoby weryfi kującej  Formularz  rekrutacyjny:

………………………………………………………………………………………………………………………

(załącznik do Formularza rekrutacyjnego)
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