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Ankieta rekrutacyjna 
kandydata /kandydatki do projektu systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia” 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w 2014

Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. 
MOPS w 2014r realizuje VI Iedycję projektu systemowego „Nowe umiejętności – Nowa jakość 
życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII, Działanie 7.1,  
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  
skierowany do osób korzystający z pomocy Ośrodka. Celem powyższego projektu jest nabycie 
nowych umiejętności ważnych w codziennym życiu i pracy zawodowej.  

Instrukcja wypełniania ankiety

1. Swoją odpowiedź prosimy zakreślić krzyżykiem
2. W miejscach do tego przeznaczonych prosimy o wpisanie wymaganych informacji.

      I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: ...................................................................................................................
2. Data i miejsce 

urodzenia: ..................................................................................................................................
3. Stan cywilny: ............................................................................................................................
4. PESEL: ....................................................................................................................................
5. WIEK …...................................................................................................................................
6. SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO........................................................................
7. Adres zamieszkania

Ulica: ............................................................................................
Kod pocztowy: .............................................................................
Miejscowość: ................................................................................
Powiat: ..........................................................................................
Województwo: ..............................................................................

8. Dane  kontaktowe
tel.domowy ............................................................................................
tel. komórkowy ......................................................................................
adres poczty e-mail …...........................................................................
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II WYKSZTAŁCENIE (właściwe zakreślić): 

a) BRAK  

b) PODSTAWOWE        d) ŚREDNIE                                    

c)GIMNAZJALNE        e) ZAWODOWE              f) WYŻSZE

III. ZATRUDNIENIE

 PRACUJĘ □              NIE PRACUJĘ □ 

 MAM PRZYZNANĄ RENTĘ INWALIDZKĄ           TAK □     NIE □ 
JESTEM ZAREJESTOWANY/ANA  JAKO OSOBA BEZROBOTNA   TAK □    NIE □ 
                                         od  0-12  Miesięcy     □
                                                                                                od   12-24 Miesięcy    □
                                                                                              powyżej 24 miesiecy    □ 

UCZĘ SIĘ (W SYSTEMIE )      TAK □    NIE □ 
                      W SYSTEMIE DZIENNYM  □  
         W  SYSTEMIE ZAOCZNM    □ 
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   IV. DANE DODATKOWE  

                

1. Czy korzystał/a Pan/i z pomocy MOPS w Sochaczewie (zakreślić właściwe): 

TAK      NIE  

2.  Czy jest Pan/i osoba niepełnosprawną?

                                                TAK                NIE  
                jeżeli TAK proszę o wpisanie:  
a) nr orzeczenia i data wydania..................................................................................................

            b) proszę zaznaczyć stopień niepełnosprawności (zakreślić właściwe):

                   lekki(III grupa)                  umiarkowany (II grupa)       znaczny (I grupa) 

3.  Czy opiekuje się Pan/Pani dzieckiem wieku do 7 lat? 

                                     TAK               NIE  
jeżeli TAK proszę o podanie wieku dziecka/dzieci wymagających opieki:

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

V. DZIAŁANIA ,OGRANIZACJA REALIZACJI PROJEKTU:  

1. Czy brał /a Pan /Pani udział w projekcie o podobnej tematyce ?

                            TAK               NIE  
       Jeżeli ,,Tak „ proszę wpisać nazwę projektu i instytucje realizującą :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................



Projekt „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

    2.Czy w przypadku odbywania się się zajęć, warsztatów, szkoleń, (z wyłączeniem 
indywidualnych spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym)ma Pani /Pan możliwość 
zapewnienia opieki dla dziecka

 TAK               NIE  
Jeżeli ,,Nie”– prosimy podać wiek dziecka 
….......................................................................................................................................

                                                                     Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Ja niżej   podpisany/a oświadczam, że :

1) Dane zawarte w Ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą.
2) Zostałam /zostałem pouczona/y o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233§1 i §2 

Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ( Dz.U.Nr 88 z 1997 poz.553) za zeznanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy *

3) Zostałem poinformowany/a o planowanych działaniach w Projekcie oraz jego 
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

4) Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym mającym określić spełnianie 
wymogów dotyczących  warunków  zakwalifikowania się do uczestniczenia w 
projekcie,moje predyspozycje,umiejętności,oczekiwania do udziału w projekcie.

5) Mam świadomość, że zawarte w Projekcie formy aktywnej integracji, w których będę brał/a 
udział mogą odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania.

Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:
a) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych 
osobowych ( Dz.U. Z 2002 r Nr 101,poz 926 z poźń. zm.) do celów związanych z 
przeprowadzeniem procesu rekrutacji,realizacji projektu oraz w przyszłości,pod warunkiem ,że nie 
zostanie zmieniony cel przetwarzania.
 b) jednocześnie oświadczam, ze jestem świadomy prawa wglądu do moich danych osobowych oraz 
możliwości ich poprawiania.

  
                                                                                      
  .................................................................................................................
                                     data i czytelny podpis kandydata/kandydatki 

*Art.233.
§1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie ,działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.


