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Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY 

„Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 
POWR.01.04.00-00-0011/18 

 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu 

 
 

 
INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ BIURO PRPJEKTU PRZYJMUJĄCE FORMULARZ REKRUTACYJNY  

 

 
Nr formularza: (nadawany przez Biuro 
Projektu) 

 

 

 
Data wpływu: (dzień-miesiąc-rok) 
 

 

 

   Miejsce przyjęcia/Liczba stron: 
 
 

 

 Podpis osoby przyjmującej formularz: 
 
 

 

 

 
 

DANE PERSONALNE: 
 

Imię  

Nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Data urodzenia  

Płeć 

kobieta   

mężczyzna   

Poziom wykształcenia (ukończony) 

niższe niż podstawowe   

podstawowe   
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 gimnazjalne   

ponadgimnazjalne   

pomaturalne   

wyższe   

 
 

 ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 
 

Miejscowość  

Gmina  

 
 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE 
 

Jestem osobą młodą w wieku  15 -  29 lat 

Tak   

 Nie   

Jestem osobą pełnoletnią 

Tak   

 Nie   

Jestem osobą fizyczną mieszkająca lub uczącą 
się na terenie Bydgoszczy 

Tak   

 Nie   

Jestem z własnej inicjatywy zainteresowany/a 
nabyciem, uzupełnieniem, podwyższeniem 
kompetencji społecznych 

Tak   

 Nie   
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PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU 
 

Jestem osobą w wieku 15 -  29 lat, której 
kompetencje społeczne wymagają rozwoju z 
perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy 

Tak   

 Nie   

Jestem osobą niepełnosprawną 1 Tak   

 Nie   

Odmowa podania informacji   

Jestem osobą uczącą się Tak   

 Nie   

Jestem osobą ucząca się w ostatnich latach 
danego etapu edukacji 2 

Tak   

 Nie   

 
1. Jestem uczniem/uczennicą, studentem/studentką: 

Tak   

 Nie   
Jeśli tak, proszę podąć nazwę szkoły/uczelni; klasę/rok studiów oraz kierunek kształcenia: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Biorę udział w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
Tak   

 Nie   

Jeśli tak, proszę wpisać nazwę projektu: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
1
 Osoba niepełnosprawna - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego; W przypadku osób z niepełnosprawnością na etapie rekrutacji konieczne jest dostarczenie kopii orzeczenia o 
niepełnosprawności 
 
2
 Osoba ucząca się w ostatnich latach danego etapu edukacji– rozumieć przez to należy 2 ostatnie lata edukacji na danym 

etapie. Takie podejście umożliwi skoncentrowanie działań na młodych ludziach kończących edukację na danym etapie, 
którzy powinni nabywać kompetencje społeczne ważne z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy 
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3. Jestem członkiem lub wolontariuszem organizacji działającej na rzecz dobra publicznego, 
takiej jak stowarzyszenie, fundacja, koło naukowe, organizacja kościelna 
 
Tak   

 Nie   

Jeśli tak, proszę wpisać nazwę organizacji i zakres realizowanych przez Pana /Panią działań: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Proszę wskazać jedną z poniższych preferowaną przez Pana/Panią formę wsparcia                            
w projekcie  zgodną z § 5 regulaminu projektu „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 
nr POWR.01.04.00-00-0011/18: 
 

a) Działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych – poprzez 
uczestnictwo w pakiecie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych w podmiotach działających  
w obszarze III sektora, wśród uczestników będą kształcone kompetencje społeczne oraz 
predyspozycje do przewodzenia w grupie. Uczestnicy tego zadania po zakończeniu udziału  
w projekcie będą mogli działać na rzecz wspólnot lokalnych poprzez powoływanie nowych 
stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie imprez kulturalnych. Ponadto będą mogli pełnić 
rolę liderów zespołów i koordynatorów wolontariatu. Uczestnicy wezmą udział w pakiecie 
złożonym z 9  szkoleń (80h), 2 wizyt studyjnych  (16h), które będą realizowane przez  okres  
10 miesięcy w grupach 15 osobowych. 

 
Tak   

Nie   
 

b) Wolontariat – poprzez uczestnictwo w pakiecie szkoleń, warsztatów, kursów,  wizyt 
studyjnych w podmiotach działających w obszarze III sektora, wśród uczestników będą 
kształcone kompetencje społeczne oraz predyspozycje do pracy Wolontariackiej. Uczestnicy 
tego zadania po zakończeniu udziału w projekcie będą mogli działać jako wolontariusze  
w placówkach opieki, przy organizacji imprez kulturalnych oraz animacjach. Uczestnicy 
wezmą udział w pakiecie złożonym z 7  szkoleń (117h), 2 wizyt studyjnych  (16h), które będą 
realizowane przez  okres 10 miesięcy w grupach 15 osobowych. Dodatkowo uczestnicy  
o najniższych kompetencjach społecznych ukończą 3 szkolenia /warsztaty z zakresu 
komunikacji w zespole, rozwiązywania konfliktów i negocjacji, niezbędnych  w pracy 
Wolontariusza 
 
Tak   

 Nie   
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5. Prosimy o wpisanie informacji o Pana/Pani specjalnych potrzebach np. w związku 

niepełnosprawnościami 
 

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

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

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

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

 

6. Po zakończeniu udziału w projekcie „Młodzi zdolni kompetentni Wolontariusze” 
chciałbym/łabym zostać członkiem lub wolontariuszem organizacji działającej na rzecz dobra 
publicznego, takiej jak stowarzyszenie, fundacja, koło naukowe, organizacja kościelna 
 
Tak   

 Nie   
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OŚWIADCZENIA 
 

1. Z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
swoich kompetencji społecznych, wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów 
rynku pracy, poprzez uczestnictwo w  projekcie „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 
nr POWR.01.04.00-00-0011/18 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: 
Młodzież solidarna w działaniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 
 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”  
nr POWR.01.04.00-00-0011/18 i akceptuję wszystkie jego zapisy. 
 

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Młodzi, zdolni, kompetentni 
Wolontariusze” nr POWR.01.04.00-00-0011/18 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 
 

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego             
i Rady (UE) 2016/679, wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych 
osobowych do celów rekrutacji w ramach projektu „Młodzi, zdolni, kompetentni 
Wolontariusze” nr POWR.01.04.00-00-0011/18. 

 
5. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte  

w niniejszym formularzu są prawdziwe oraz, że poinformowano mnie o prawie 
dostępu do przetwarzanych przez realizatorów Projektu danych osobowych, wraz  
z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 
 

6. Do formularza rekrutacyjnego dołączam:  

    Zaświadczenie ze szkoły/ uczelni  potwierdzający statut ucznia/studenta  - brak załącznika  
        będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia 
 
    Kwestionariusz samooceny I - brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia 

 
    Kopię orzeczenia o niepełnosprawności  (jeśli dotyczy) 

 

 

 

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

Miejscowość i data  Czytelny podpis kandydata lub opiekuna prawnego  

 


