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Formularz rekrutacyjny do projektu – OSOBY NIEPRACUJĄCE –z grupy NEET 
I - Dane osobowe                                                                                                                     Poniżej wpisz swoje dane 

Imię (imiona)  

nazwisko  

PESEL  

Płeć  

data i miejsce urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

Wykształcenie: 
Poniżej zaznacz „X” właściwe 

odpowiedzi 
    - Niższe niż podstawowe        Brak wykształcenia (ISCED 0)  

    - Podstawowe                          Szkoła podstawowa   (ISCED 1)  

    - Gimnazjalne                           Gimnazjum (ISCED 2)  

    - Ponadgimnazjalne                
Liceum, liceum profilowane, 

technikum, technikum uzupełniające, 
zasadnicza szkoła zawodowa 

(ISCED 3) 
 

 

    - Policealne                               Szkoły policealne (ISCED 4)  

    - Wyższe                                    Studia I i II Stopnia, Doktoranckie (ISCED 5-8)  

Dane kontaktowe (miejsce zamieszkania) Poniżej wpisz swoje dane 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość   

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu  

Kod pocztowy   

Telefon  

Adres e-mail  

Preferowana forma kontaktu 

telefonicznie  

poprzez e-mail  
listownie  

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Poniżej zaznacz „X” 

Oświadczam, że jestem Osobą należącą do grupy NEET tzn., że w okresie 
ostatnich 4 tygodni:  

 

      - w tym: nie pracuję / nie pracowałem/am  

      - w tym: nie kształcę się  / kształciłem/am się  

      - w tym: nie szkolę się /nie szkoliłem/am się  

      - w tym: nie jestem zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy  

 
Aby potwierdzić spełnianie definicji osoby z grupy NEET należy zaznaczyć wszystkie powyższe odpowiedzi. 

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: 
Poniżej zaznacz „X” właściwe 

odpowiedzi 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia 

Nie  

Odmowa podania informacji  
Tak  

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

Nie  
Odmowa podania informacji  

Tak  

Osoba z niepełnosprawnościami 

Nie  
Odmowa podania informacji  

Tak  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

Nie  
Odmowa podania informacji  

Tak  
 
UWAGA: Odmowa podania informacji jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie ! 
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KRYTERIA FORMALNE „0/1” 
(Aby dostać się do projektu każda osoba, musi spełniać co najmniej wszystkie kryteria formalne tj. zdobyć 5 pkt) 

Oświadczam że spełniam poniższe kryteria: Poniżej zaznacz „X”  

1. Jestem osobą  w wieku od 15 do 29 roku życia - max 1 pkt 
 

2. Jestem osobą z terenu województwa mazowieckiego, która zamieszkuje na 
obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego - max 1 pkt 

 

3. Nie jestem osobą wpisującą się w definicję grupy określonej dla trybu 
konkursowego w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER - max 1 pkt 

 

4. Jestem osobą znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – należącą do 
osób z grupy NEET (max 1 pkt) tzn: 

 

a. nie pracuję i w okresie ostatnich 4 tygodni  nie pracowałem/am 
 

 

b. nie kształcę się i w okresie ostatnich 4 tygodni  nie kształciłem/am się (tj. nie 
uczestniczyłe/am w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym* albo 
zaniedbuję obowiązek szkolny lub nauki 

 

c. nie szkolę się ze środków publicznych i w okresie ostatnich 4 tygodni  nie 
szkoliłem/am się  (tj. nie uczestniczyłem/am w pozaszkolnych zajęciach mających 
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) 

 

d. nie jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy  
 

  

UWAGA ! 
W celu potwierdzenia spełniania kryterium osoby z grupy NEET  należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt 

 
 
 

Suma pkt. formalnych = ……………………. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 
Max 50 pkt. 

1. Jestem osobą z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem – 10 pkt.  
2. Jestem osobą o kwalifikacjach na poziomie nie większym niż  ISCED 3  - 10 pkt.  
3. Jestem osobą płci żeńskiej  - 10 pkt.  
4. Jestem osobą zamieszkującą na terenie miasta średniego lub miasta tracącego 

funkcje społeczno-gospodarcze z terenu objętego projektem tj. z Miasto Płock lub 
Miasto Gostynin lub Miasto Sierpc  - 10 pkt. 

 

5. Jestem osobą, która uczestniczyła w projekcie z zakresu włączenia społecznego 
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WM przez instytucje pomocy 
społecznej (OPS, PCPR) funkcjonujące na terenie realizacji projektu tj. z M. Płock, 
powiatu płockiego,  gostynińskiego, lub sierpeckiego – 10 pkt. 

 

 
 

 
Suma pkt. premiujących = ……………….… 

KRYTERIA  MERYTORYCZNE (na podstawie opisu przedstawionego przez Kandydata)  
Max. 10 pkt 

Uwaga !  
Na podstawie wskazanego opisu Komisja rekrutacyjna przyzna odpowiednią punktację w polu obok. 

 

1. Moja gotowość i chęć do podjęcia i utrzymania stałego zatrudnienia i dalszego 
rozwoju zawodowego (moja potrzeba zdobycia i udokumentowania pracy poprzez 
staże, podjęcie zatrudnienia na etat bądź założenie własnej działalności 
gospodarczej za swoje środki, określanie własnego celu, osiągnięcie stabilizacji, 
dążenie do stałej pracy, płacenie składek itp.) - max. 5 pkt. 

Prosimy o krótki opis: …………………………………………………………………………….. 
……….……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Wysoka gotowość 

 
 5 pkt 

 
Dobra gotowość   

 

 
 4 pkt 

 
Przeciętna gotowość   

 

 
 3 pkt 

 
Niska gotowość 

 

 
 2 pkt 
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………………………………………………………………………………………………………………..…

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

 
Brak gotowości  

 

 
 0 pkt 

2. Moje predyspozycje i umiejętności pod kątem oferowanego wsparcia 
(świadomość i rozumienie własnych potrzeb i możliwości, wiara w ciągłe 
doskonalenie się, chęć podnoszenia umiejętności i kompetencji uniwersalnych 
pożądanych na rynku pracy, gotowość do zmian nawyków, do zmiany pracy itp.) -
max. 3 pkt. 

Prosimy o krótki opis: …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Wysokie predyspozycje 

 

 
 3 pkt 

 
Przeciętne predyspozycje  

 

 
 2 pkt 

 
Niskie predyspozycje  

 

 
 1 pkt 

 
Brak predyspozycji 

 

 
 0 pkt 

3. Moja gotowość do podniesienia kwalifikacji i kompetencji (np. chęć nauki, 
potrzeba zdobywania nowych uprawnień potwierdzonych certyfikatami, 
aktualizacja kwalifikacji i wiedzy itp.) - max. 2 pkt. 

Prosimy o krótki opis: …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Wysoka gotowość 

 

 
 2 pkt 

 
Przeciętna gotowość   

 

 
 1 pkt 

 
Niska gotowość lub brak 

gotowości 
 

 
 

0 pkt 

 
 

Suma pkt. merytorycznych  = …………….. 

 
 
CAŁKOWITA LICZBA 
ZDOBYTYCH PUNKTÓW = 

 
……………… 

 
 

Podpis min. jednego Członka Komisji Rekrutacyjnej …………………………………………………………… 
Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z treścią regulaminu rekrutacji i zobowiązuję się do jego stosowania 

 podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą 

jako osoba fizyczna zobowiązuję się  do przekazania informacji na temat mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie i 
w przypadku podjęcia / zmiany zatrudnienia zobowiązuję się dostarczać dokument potwierdzający zatrudnienie na 
minimum 3 miesiące tj. świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie przez co najmniej trzy miesiące; lub  
druk ZUS ZUA potwierdzający dokonanie przez pracodawcę zgłoszenia uczestnika do ZUS w związku z jego zatrudnieniem  
 

  
 
 
 

………………………………     ………………………………………… 
data                       czytelny podpis 


