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Załącznik 1 

Kwestionariusz rekrutacyjny dla pełnoletnich uczestników projektu „Interdyscyplinarny program 

usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie” 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia………………………………………………………………………………… 

3. PESEL: ……………………………………………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

5. Telefon: ………………………………………………………………………………………. 

6. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………. 

I. Kryteria uczestnictwa w projekcie: 

A. Kryteria wykluczenia z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym (dostępu/obligatoryjne): 

1. Bezrobocie  * 

a) Tak (od kiedy) ……………………………………………………………………………. 

b) Nie  

2. Bezdomność lub wykluczenie z dostępu do mieszkań*   

a) Tak (od kiedy) …………………………………………………………………………… 

b) Nie  

Wyjaśnienie dot. wykluczenia z dostępu do mieszkań: niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny 

najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą). Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje 

tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne 

przeludnienie). 

3. Zakład karny * 

a) Tak (rok opuszczenia) …………………………………………………………………… 

b) Nie  

4. Uzależnienie* 

a) Tak (rok ukończenie terapii) …………………………………………………………….. 

b) Nie  

5. Choroba psychiczna * 

a) Tak (jednostka chorobowa) ……………………………………………………………… 

b) Nie  

6. Uchodźca * 
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a) Tak (kraj pochodzenia) ………………………………………………………………….. 

b) Nie  

7. Niepełnosprawność * 

a) Tak (stopień lekki, umiarkowany, znaczny/ przyczyna niepełnosprawności/ rodzaj 

dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność) ……………………………………… 

b) Nie 

8.    Pochodzenie etniczne *(wpisać) …………………………………………………………….. 

B. Inne kryteria wykluczenia np. z ustawy o pomocy społecznej, PO PŻ 2014- 2020/ FEAD : 

 

1. Korzystanie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z ustawą  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, 

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie  

i kontynuowanie nauki, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

przyznane przez sąd) 

a) Tak 

b) Nie 

2. Korzystanie ze świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z ustawą  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. praca socjalna, bilet kredytowany, pomoc 

rzeczowa, składki na ubezpieczenie zdrowotne/społeczne, pomoc rzeczowa  

w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, poradnictwo specjalistyczne, posiłek, pomoc w formie 

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc  

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, itp.)  

a) Tak 

b) Nie 

3. Kwalifikowanie się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełnianie  

co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (między innymi: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; 

niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

 

* kandydat/ka może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie 
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i prowadzenia gospodarstwa domowego (zwł. w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych), 

alkoholizm lub narkomania, itp.).* 

a) Tak  

b) Nie 

4. Korzystanie z wsparcia ze względu na przeżywanie trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

a) Tak 

b) Nie  

5. Korzystanie z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014- 2020/ FEAD (np. paczki żywnościowe, posiłki)  

a) Tak  

b) Nie  

6. W przypadku osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych korzystających z usług opiekuńczych 

i asystenckich dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r . 

a) Tak  

b) Nie  

C. Kryterium związane z obszarem rewitalizacji miasta Radzionków 

1. Miejsce zamieszania/pobytu/związanie z obszarem rewitalizacji miasta Radzionków:  

a) Tak  

b) Nie  

2. Korzystanie z usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych świadczonych przez 

instytucje/jednostki zlokalizowane na obszarze rewitalizacji: 

a) Tak  

b) Nie  

II. Wykształcenie 

(wybrać właściwe)  

a) Brak  

b) Podstawowe  

c) Gimnazjalne  

d) Zawodowe  
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e) Średnie  

f) Policealne  

g) Wyższe  

Zawód wyuczony (wpisać) …………………………………………………………………………… 

III. Sytuacja zawodowa 

1. Aktualna sytuacja na rynku pracy: 

1.1.Bezrobotny/a zarejestrowany w PUP 

a) Tak  

b) Nie  

1.2.Bezrobotny/a długotrwale 

a) Tak  

b) Nie  

1.3.Bierny/a zawodowo 

a) Tak  

b) Nie  

1.4.Osoba pracująca 

a) Tak 

b) Nie 

Jeżeli tak, to proszę podać nazwę, adres oraz rodzaj przedsiębiorstwa/podmiotu (mały, średni, duży, 

administracja/firma prywatna itp.)………………………………………………………………… 

………………………….:…………………………………………………………………………. 

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

Wykonywany zawód/stanowisko ………………………………………………………………….. 

2. Doświadczenie zawodowe (wpisać):………………………………………………………….. 

3. Ilość przepracowanych lat (wpisać):…………………………………………………………... 

4. Dotychczasowe działania podejmowane w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (w tym 

udział w projektach, szkoleniach itp.) (wpisać):…………………………………………………. 

IV. Subiektywna ocena stanu zdrowia 

 

1. Stan zdrowia (wpisać) …………………………………………………………………………… 

V. Sytuacja rodzinna 

1. Stan cywilny:……………………………………………………………………………………... 

2. Dzieci: 
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a) Tak 

b) Nie 

Jeżeli tak, to podać imię i nazwisko dziecka/dzieci, datę urodzenia dziecka/dzieci 

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

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

3. Skład prowadzonego gospodarstwa domowego (wpisać): 

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

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

VI. Motywacja 

1. Proszę określić poziom Pana/i motywacji do uczestniczenia w projekcie (deklarowana 

motywacja w skali od 1 do 10, gdzie 1-oznacza bardzo niską motywację, 10-bardzo wysoką 

motywację ): …………………………………………………………………………………… 

VII. Wiedza i wykształcenie w obrębie proponowanej formy wsparcia  

1.  Proszę określić poziom Pana/i wiedzę na temat proponowanej formy wsparcia (deklarowana 

     wiedza w skali od 1 do 10, gdzie 1-oznacza bardzo niską wiedzę, 10-bardzo wysoką wiedzę): 

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

VIII. Potrzeba/ konieczność niwelowania barier w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn 

1.  Proszę określić poziom Pana/i odczucia w stosowaniu zasady niedyskryminacji (deklarowana 

      zasada w skali od 1 do 10, gdzie 1-oznacza bardzo niskie odczucie, 10-bardzo wysokie  

      odczucie ): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

A. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej 

w rodzinie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI. 

B. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znana jest mi treść art. 

233§ 1 kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

Mam również prawo do dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienie, w sytuacji, 
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kiedy zajdzie taka konieczność. 

C. Niniejszym oświadczam, że deklaruję swój udział w Projekcie, w przypadku zakwalifikowania 

mnie do udziału w nim. 

D. Oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia w ramach innych działań 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, w okresie udziału w Projekcie. 

E. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781). 

 

 

            Miejscowość………………………………………………………………………… 

 

Data i podpis kandydata:………………………………………………………….. 

 


