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Załącznik Nr 2 do Regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa w projekcie „Akcja Integracja”  

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA 

do udziału w projekcie pn. „Akcja Integracja” realizowanego w ramach Działania 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………….. 

 

3. Czy korzysta Pan/Pani z pomocy społecznej zgodnie z ustawą 12 marca 2004r. o pomocy                                                            

społecznej (proszę zaznaczyć właściwe)  TAK    NIE 

4. Sytuacja osoby  na rynku pracy: (proszę zaznaczyć właściwe)   

a/bezrobotna zarejestrowana w urzędzie 

pracy……………………………...…TAK/NIE 

 -  długotrwale 

bezrobotna…………………………………………………….TAK/NIE 

-  inne……………………………………………………………………………………. 

b/bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie 

pracy…………………………......TAK/NIE 

- długotrwale 

bezrobotna………………………………………………...……TAK/NIE 

- inne…………………………………………………………………………………….. 

c/bierna zawodowo………………………………………………………..….TAK/NIE 

- ucząca się……………………………………………………………………TAK/NIE 

- nieuczestnicząca w kształceniu lub 

szkoleniu…………………………………TAK/NIE 

- inne…………………………………………………………………………………….. 

d/ Dezaktualizacja kwalifikacji lub jej 

brak ……………………………………TAK/NIE 

e/ Inne aspekty, które w znaczący sposób ograniczają powrót na rynek 

pracy…..TAK/NIE 
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f/ pracująca……………………………………………………………..…….TAK/NIE 

- osoba pracująca w administracji 

rządowej………………………………..…...TAK/NIE 

- osoba pracująca w administracji 

samorządowej………………………..……...TAK/NIE 

- osoba pracująca w dużym 

przedsiębiorstwie……………………………….....TAK/NIE 

- osoba pracująca w MMŚP…………………………………………………....TAK/NIE 

- osoba pracująca w organizacji 

pozarządowej……………………………..…...TAK/NIE 

- osoba prowadząca działalność na własny 

rachunek……………………..…….TAK/NIE 

- inne…………………………………………………………………….……TAK/NIE 

ZATRUDNIONA w ………………………………………………….………………… 

(Proszę podać nazwę instytucji/przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony) 

 

Wykonywany zawód……………………………………………………………………... 

                                                     

 

      5.  Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa       TAK/NIE 

 

6.  Osoba z niepełnosprawnością, w tym o umiarkowanym i znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi  

zaburzeniami rozwojowymi       TAK/NIE 

7. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań        TAK/NIE 

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

TAK/NIE 

9. Osoby o których mowa o zatrudnieniu socjalnym (t.j. dz. U. z 2016r. poz. 1828 z późn. 

zm)             TAK/NIE 

10. Osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą lub  

przeżywająca trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych TAK/NIE 
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11. Osoba będąca członkiem gospodarstwa domowego sprawującego opiekę nad osobą 

niepełnosprawną o ile co najmniej 1 z nich nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną       TAK/NIE 

12. Osoba niesamodzielna     TAK/NIE 

13. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego   

TAK/NIE 

14. Osoba mieszkająca w otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym    TAK/NIE 

15. Specyficzne potrzeby ze względu na niepełnosprawność (np.: podjazd dla wózka 

inwalidzkiego, specjalna dieta itp.)…………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………… 

Podpis 

 

Pojęcie Definicja 

Przedsiębiorstwo 

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Do podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą zalicza się również przedsiębiorstwo spółdzielcze i 

przedsiębiorstwo ekonomii społecznej.  

Mikroprzedsiębiorstwo 

 

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub roczna suma 

bilansowa nie przekraczają 2 milionów EUR. W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy 

uwzględnić również osoby prowadzące działalność na własny rachunek.  

Małe przedsiębiorstwo 

 

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót i/lub roczna suma 

bilansowa nie przekraczają 10 milionów EUR  

Średnie przedsiębiorstwo 

 

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR  

Duże przedsiębiorstwo Oznacza przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstwa. 

Osoba długotrwale bezrobotna Definicja „długotrwale bezrobotna” różni się w zależności do wieku” 

- Młodzież (˂ 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy. 

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

Osoby bierne zawodowo 

 

To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 

bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.  

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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne 
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(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie 

prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 

 

Osoby z innych grup w 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej 

Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym.   Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną 

sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikami dotyczących: osób z 

niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw 

domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych 

składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy 

wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), 

wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1.  

 

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane 

poniżej grupy:   

 osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia 

poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, 

 byli więźniowie,   

 narkomani,  

 osoby bezdomne lub  wykluczone z dostępu do mieszkań,  

 osoby z obszarów wiejskich.  

W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z 

ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu 

wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji).  Katalog cech włączających 

uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu 

powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez 

projektodawcę.  

Osoby bezdomne lub dotknięte 

wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią 

bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia                      

w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:  

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)  

2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w 

schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje 

penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z 

powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)  

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, 

osoby zagrożone przemocą)  

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - 

lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).   

Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku,                        

chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych 

warunkach.  
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