
 

 

Projekt pt.: „Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w 

i kształtowania środowiska pracy, w my

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Załącznik nr 1 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Tytuł projektu „Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, 

w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania 

w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie si

2. Czas trwania projektu – 1.09.2018

3. Miejsce realizacji projektu – Politechnika Cz

4. Uczestnikiem projektu jest uczeń

 

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

 

- imię i nazwisko uczestnika projektu: ………………………………………………………………….

 

- uczeń klasy (5, 6 lub 7): ……………………………………………………………..………………...

- nr PESEL uczestnika projektu:  

       

 

- płeć uczestnika projektu  (zaznacz X):                     kobieta                        m

 

- miejsce zamieszkania uczestnika projektu (dziecka):

 

Województwo:………………………………..…….… 

Miejscowość:..……………………………………..….     

Ulica:……………………….…………………………      

5. Czy uczestnik projektu brał lub bierze udział w innym projekcie finansowanym z 

Funduszu Społecznego 

 

 

   Jeśli tak, to podaj informacje o projekcie

 

   …….…………………………………………………………

6. Czy uczestnik projektu posiada stopie

 

 

- jeśli tak, podaj jaki jest to stopie

 

stopień „lekki”                               stopie

                                                           
1 Jeśli uczestnik projektu posiada jakikolwiek stopie

niepełnosprawności;  

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych

rodowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP(uczenie się przez całe 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Fundus

 

 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy,  

w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy,  

l idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie)” 

1.09.2018-31.03.2020 r. 

Politechnika Częstochowska 

Uczestnikiem projektu jest uczeń szkoły podstawowej (pełna nazwa i adres szkoły): 

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

 i nazwisko uczestnika projektu: ………………………………………………………………….

 klasy (5, 6 lub 7): ……………………………………………………………..………………...

nr PESEL uczestnika projektu:   

     

 uczestnika projektu  (zaznacz X):                     kobieta                        mężczyzna

miejsce zamieszkania uczestnika projektu (dziecka): 

Województwo:………………………………..…….… Gmina:…………….…….…..…………………

:..……………………………………..….     Kod pocztowy:….……………….…………….…

lica:……………………….…………………………      Numer: ……………….…………………………..

brał lub bierze udział w innym projekcie finansowanym z Europejskiego 

Tak                                   Nie 

to podaj informacje o projekcie.…………………………………………………………………

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

Czy uczestnik projektu posiada stopień niepełnosprawności? (odpowiedź zaznacz X):

Tak                                   Nie 

li tak, podaj jaki jest to stopień niepełnosprawności
1
 (zaznacz X): 

 „lekki”                               stopień „umiarkowany”                           stopień

 

                   

li uczestnik projektu posiada jakikolwiek stopień niepełnosprawności, do formularza należy dołączyć kopię oryginału orzecz

 

odniesieniu do kompetencji organizacyjnych 

 przez całe życie)”realizowany  

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

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

 i nazwisko uczestnika projektu: …………………………………………………………………. 

 klasy (5, 6 lub 7): ……………………………………………………………..………………... 

czyzna 

Gmina:…………….…….…..…………………….... 

Kod pocztowy:….……………….…………….…. 

Numer: ……………….………………………….. 

Europejskiego 

.…………………………………………………………………….. 

………………………………………………... 

 zaznacz X): 

 „umiarkowany”                           stopień „znaczny” 

 kopię oryginału orzeczenia o 



 

 

Projekt pt.: „Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w 

i kształtowania środowiska pracy, w my

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

7. Czy uczestnik (dziecko) należy do: (zakre

 

mniejszość narodowa               mniejszo

 

8. Czy uczestnik jest osobą bezdomn

zaznacz X)
3
:   

 

 

 

9. Czy uczestnik projektu żyje w niekorzystnej sytuacji społecznej? (odpowied

 

 

 

   Jeśli tak, jakiej (odpowiedź dobrowolna).…………………………………………………………………

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Migrant, osoba obcego pochodzenia lub nale

państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele nale

mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormia

łemkowska, romska, tatarska; 
3 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane s

ETHOS, w której wskazuje się okoliczności ż

głową (osoby żyjące w surowych i alarmuj

bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczaj

opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomno

Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadaj

warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe

–  lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludn

powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba 

warunkach. 

  

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych

rodowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP(uczenie się przez całe 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Fundus

 

 

ży do: (zakreśl właściwe X) 
2
: 

 narodowa               mniejszość etniczna               migrant               osoba obcego pochodzenia

 bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Tak                                   Nie 

yje w niekorzystnej sytuacji społecznej? (odpowiedź zaznacz X):

Tak                                   Nie 

 dobrowolna).…………………………………………………………………

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

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

 

 

                   

Migrant, osoba obcego pochodzenia lub należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej to cudzoziemcy na stale mieszkaj

stwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszo

: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszo

 i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią  bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego

ści życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad 

ce w surowych i alarmujących warunkach) 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywaj

iet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje 

ce długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane). 3. 

ie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemoc

warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe 

 do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkaj

niku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznyc

 

odniesieniu do kompetencji organizacyjnych 

 przez całe życie)”realizowany  

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 etniczna               migrant               osoba obcego pochodzenia 

pu do mieszkań? (odpowiedź 

 zaznacz X): 

 dobrowolna).………………………………………………………………… 

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

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

lub etnicznej to cudzoziemcy na stale mieszkający w danym 

ci. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to 

ydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, 

ci i wykluczenia mieszkaniowego 

ci lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad 

cych warunkach) 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla 

ce instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje 

specjalistyczne zakwaterowanie wspierane). 3. 

one przemocą). 4. Nieodpowiednie 

ienie). Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie 

 w nieodpowiednich i niebezpiecznych 


