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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – KLUB SENIORA 
 „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” 

DZIAŁANIE 11.2. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 
 

I. Dane uczestnika 

Imię  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Wiek  

PESEL            

Płeć K  M 

Wykształcenie 

wg poziomów ISCED 

brak (brak formalnego wykształcenia)  

podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej 

lub zasadniczej szkoły zawodowej) 
policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie 

na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem 

wyższym) 
wyższe krótkiego cyklu (kształcenie ukończone na poziomie  studiów 

krótkiego cyklu, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym  

licencjackim, magisterskim i doktoranckim) 

wyższe licencjackie (kształcenie ukończone na poziomie studiów 

wyższych licencjackich) 

wyższe magisterskie (kształcenie ukończone na poziomie studiów 

wyższych magisterskich) 

wyższe doktoranckie (kształcenie ukończone na poziomie studiów 

wyższych doktoranckich) 

 

 

II. Dane kontaktowe 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  
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Poczta  

Obszar Miejski  Wiejski 

Tel. Stacjonarny 

 
 

Tel. Komórkowy 

 
 

E-mail 

 
 

 

III. Dane dodatkowe 

Status na rynku 

pracy 

Osoba bierna zawodowo1 (emeryt/rencista) 

Tak           Nie 

Osoba: 

- pracująca2 

Tak           Nie 

 

- bezrobotna3 

Tak           Nie 

 

  

IV Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu 

Przynależność do 

mniejszości 

narodowej lub 

etnicznej 

Tak  Nie Odmowa podania informacji 

 
1 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 
2 Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której 

czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak 

chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne 

lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych 

warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu 

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie 

działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej 

sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np.: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego 

gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający swoją 

łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) 

Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; 

zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia 

działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną 

przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 

zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa 

domowego. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim (jako świadczenie pracownicze, 

którym zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą 

krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. 
3 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), 

która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. 
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Migrant  Tak  Nie Odmowa podania informacji 

Obywatelstwo  

Osoba obcego 

pochodzenia 
Tak  Nie Odmowa podania informacji 

Orzeczenie o 

stopniu  

niepełnosprawności 

Posiadam niepełnosprawność (należy dołączyć orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia) (dane wrażliwe)4 

Tak  Nie Odmowa podania informacji 

Jeśli Tak to w stopniu:  

lekkim 

umiarkowanym 

znacznym  

Osoba bezdomna 

lub dotknięta 

wykluczeniem  

z dostępu do 

mieszkań 

Tak           Nie         Odmowa podania informacji 

Przynależność do 

innych grup 

znajdujących się 

w  niekorzystnej 

sytuacji społecznej5 

Tak          Nie          Odmowa podania informacji 

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej należy podać 

z jakiego powodu:……………………………………………… 

Korzystanie przez 

osobę/rodzinę ze 

świadczeń pomocy 

społecznej6 

Tak  Nie 

Informacja o 

kwalifikacjach 

zawodowych 

Nie posiadam kwalifikacji zawodowych 

Posiadam niskie kwalifikacje zawodowe7 

Posiadam kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb 

 
4 Osobą z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. Zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w roz. Ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. Zm.) 
5 Inna niekorzystna sytuacja: osoba bezdomna lub wykluczona z dostępu do mieszkania, osoba pochodząca z 

terenów wiejskich, osoba bez wykształcenia, były więzień, osoby uzależnione.  
6 Osoba korzystająca lub członek rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, (tj. 

spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy 

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego 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, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu 

lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
7 Definicja osób o niskich kwalifikacjach oznacza osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie tj. z 

wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 
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rynku pracy 

 

V Preferencyjne kryteria rekrutacji do Klubu Seniora 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego 

rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 pkt. 15 „Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014–2020”8 

Tak  Nie 

Osoby o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności 
Tak  Nie 

Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną9 

oraz osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną 

i os. z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym 

z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób 

i Problemów Zdrowia) 

Tak  Nie 

Osoby, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego (na os. 

samotnie gospodarującą10 lub na os. 

w rodzinie11), o którym mowa w ustawie 

z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 

Tak  Nie 

 
8 Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powodu: osoba korzystającą lub będącą członkiem 

rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z 

przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, szczególnie z powodu 

bezrobocia i ubóstwa; osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz członkiem rodziny 

przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; osobą nieletnią, wobec której 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 2014 r. poz. 382); osobą przebywającą w młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z 07.09.1991 r. o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.); osobą z niepełnosprawnością – osoba 

niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, w roz.ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 

1375, z późń. zm.); członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców 

lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością; osobą zakwalifikowaną do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); osobą 

niesamodzielną; osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020; osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
9 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej    

niepełnosprawności. 
10 Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł.  
11 Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528,00 zł.  
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Osoby z zaburzeniami psychicznymi 

zdefiniowane w ustawie z dnia 19.08.1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego12 
Tak  Nie 

Osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 

2014-2020 (zakres wsparcia dla tych os.) lub 

rodzin w ramach programu nie będzie 

powielał działań, które dana osoba lub 

rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ 

w ramach działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ, 

Tak  Nie 

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu w rozumieniu „Wytycznych 

w zakresie w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego”13 

Tak  Nie 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z obszarów 

objętych programem rewitalizacji 
Tak  Nie 

 

 

Forma naboru 

Zgłoszenie samodzielne 

Skierowanie przez instytucję (podać jaką 

……………………....……………………………………….) 

Udział w innych 

projektach 

szkoleniowych 

(miękkich) 

realizowanych w ramach 

RPO na dzień złożenia 

dokumentów 

zgłoszeniowych 

Tak  Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12

 Odnosi się to do osoby: a)chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), b) upośledzonej 

umysłowo, c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej 

zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i 

opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym; 
13 Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia 

lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej 

stosowana jest skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę 

innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie 

posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie 

higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę potrzebującą 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu uznaje się również dziecko, nad którym opiekę sprawuje uczestnik 

projektu.  
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Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych 

szczególnych, niezbędnych dla celów rekrutacji i realizacji projektu (w tym: udzielenia wsparcia, 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 
 

 

..........................................................     ……………………….………… 
Miejscowość i data                                      Podpis  

 

 

Dane uczestnika oraz jego dane teleadresowe zostały zweryfikowane z dowodem osobistym. 
 

 

…………………………………. 

Podpis osoby przyjmującej 

dokument 

 

Opinia Komisji Rekrutacyjnej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Kandydata KWALIFIKUJE SIĘ / NIE KWALIFIKUJE SIĘ* do wzięcia udziału w projekcie 

* właściwe zakreślić 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

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

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

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

 

  

……………………………………..……………………..………… 

Miejscowość, data   


