
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w
Projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY

UWAGA!

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza Rekrutacyjnego do Projektu
należy zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym oraz Regulaminem

Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie  
pt. „Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie

Dziennego Domu Opieki w Krakowie”

Formularz Rekrutacyjny do Projektu należy wypełnić w sposób czytelny.

Tytuł Projektu: „Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez
utworzenie Dziennego Domu Opieki w Krakowie”.

Nazwa Programu 
Operacyjnego:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata2014-2020

Numer projektu: RPMP.09.02.02-12-0459/19

Oś priorytetowa
Oś priorytetowa I. 9. Oś Priorytetowa Region spójny

społecznie

Działanie: 
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  9.2.2

Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZĘŚĆ I: Dane personalne Kandydata

1. Imię 

2. Nazwisko

3. PESEL

4. Płeć    □ K                       □ M



5.
Telefon 
kontaktowy 

6. Adres e-mail  

CZĘŚĆ  II:  WERYFIKACJA  SPEŁNIANIA  PRZEZ  KANDYDATA
KRYTERIÓW MIERZALNYCH KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W
PROJEKCIE
(proszę zaznaczyć znakiem „x” w odpowiedniej kratce)

1.

Osoba  z  niepełnosprawnościami  i  osoba
niesamodzielna,  której  dochód nie  przekracza
150% właściwego kryterium dochodowego (na
osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w
rodzinie) 

□ Tak          □ 
Nie

2.

Osoba  zagrożona  wykluczeniem  społecznym
korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej
lub  kwalifikująca  się  do  objęcia  wsparciem
pomocy społecznej, tj. spełniająca co najmniej
jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)

□ Tak          □ 
Nie

3.
Osoba  przebywająca  w  gospodarstwie
domowym bez osób pracujących □ Tak          □ 

Nie

4.
Osoba  z  niepełnosprawnościami  i  osoba
niesamodzielna □ Tak          □ 

Nie

5.
Osoba  samotna  (prowadząca  1-osobowe
gospodarstwo domowe) □ Tak          □ 

Nie

CZĘŚĆ III: WERYFIKACJA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA/NIE SPEŁNIENIA 
PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH
(proszę zaznaczyć znakiem „x” w odpowiedniej kratce)

1.
Oświadczam, że jestem osobą 
niesamodzielnąi

□ Tak          □ 
Nie

2. 
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie 
Miasta Krakowaii (województwo 
Małopolskie)

□ Tak          □ 
Nie



CZĘŚĆ V: OŚWIADCZENIA KANDYDATA

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/zapoznałam się z zasadami rekrutacji i udziału w Projekcie
pt.  „Zwiększenie  dostępności  usług  społecznych  poprzez  utworzenie
Dziennego  Domu  Opieki  w  Krakowie”  zawartymi  w  Regulaminie
Organizacyjnym oraz  Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie,
akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminach, 
2. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:
• Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. 9. Oś
Priorytetowa  Region  spójny  społecznie  Działanie  9.2  Usługi  społeczne  i
zdrowotne  9.2.2  Usługi  opiekuńcze  oraz  interwencja  kryzysowa –  ZIT  z
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
•  Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej  w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie pt. „Zwiększenie
dostępności  usług  społecznych  poprzez  utworzenie  Dziennego  Domu
Opieki w Krakowie” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie Formularza Rekrutacyjnego nie
jest  równoznaczne  z  zakwalifikowaniem  do  Projektu.  W  przypadku  nie
zakwalifikowania  się  do  udziału  w  Projekcie  nie  będę  wnosił/wnosiła
żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta Projektu – Caterserwis
Sp. z o.o. przy ul.  ks. Kazimierza Siemaszki 15 a  w Krakowie.
5.  Zostałem/zostałam  poinformowany/poinformowana  o  możliwości
przyszłego wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.
6.  Zobowiązuję  się  do  przedstawienia  na  etapie  rekrutacji  do  wglądu
dokumentu potwierdzającego moją tożsamość,  jak również dokumentów
potwierdzających  spełnianie  kryteriów  kwalifikowalności  do  udziału  w
Projekcie.
7.  Wypełnienie  i  złożenie  niniejszego  formularza  stanowi  zgodę  na
przetwarzanie  zawartych  powyżej  oraz  w  załącznikach  do  Formularza
Rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie  z przepisami z art. 13 i art.
14 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie
o  ochronie  danych)  (Dz.Urz.UE.L.119.1),  dalej  „RODO”  do  celów
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do Projektu pt. Caterserwis Sp.
z o.o. przy ul.  ks. Kazimierza Siemaszki 15 a  w Krakowie 
8.  Wyrażam zgodę  na  przekazywanie  mi  informacji  drogą  telefoniczną,
tradycyjną pocztą lub elektroniczną (e-mail).



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

                                                                                                      Data i
czytelny podpis Kandydata
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz art.
297  Kodeksu  Karnego  za  złożenie  nieprawdziwego  oświadczenia  lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu
Rekrutacyjnym i załącznikach do Formularza Rekrutacyjnego są zgodne z
prawdą. 

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

                                                                                                  Data i
czytelny podpis Kandydata

Załączniki: 

1) zaświadczenie lekarskie

□ Tak          □ Nie

2) opinia lekarskiej 

□  Tak           □ Nie

3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

□ Tak           □  Nie

4) rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika
socjalnego OPS właściwego ich miejscu zamieszkania

□ Tak           □ Nie

5) dokument potwierdzający osiągany dochód

□ Tak           □ Nie



i Osoba niesamodzielna – osoba, mająca trudności w codziennym życiu związane z obniżeniem
sprawności  psychofizycznej,  ograniczenie  możliwości  podejmowania  działań  związanych  z
codziennym funkcjonowaniem

ii Miejsce  zamieszkania  w  rozumieniu  art.  25  Kodeksu  Cywilnego  –  miejsce  przebywania  z
zamiarem stałego pobytu.


