
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

      w Modliborzycach 
 

“Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem”- projekt systemowy współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ  DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

pn. „Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój                      

i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej            

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

DANE OSOBOWE: 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………… 

2. Wiek: …….……………………………………………………………………………...  

3. PESEL:………………………………………………………………………………….. 

4. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................. 

5. Adres: …………………………………………………………………………………… 

6. Telefon: ...……………………………………………………………………………….. 

7. Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………… 

 

WYKSZTAŁCENIE*: 

1. Brak  (brak formalnego wykształcenia) 

2. Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

3. Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

4. Ponadgimnazjalne (szkoła średnia, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum) 

5. Pomaturalne (studium) 

6. Wyższe (pełne i ukończone na poziomie wyższym, w tym licencjat) 

 

STATUS ZAWODOWY: 

1. Bezrobotny: TAK/NIE* (oznacza  osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy)   

w tym długotrwale TAK/NIE* (w rejestrze PUP ponad 12 m-cy w ostatnich 2 latach),  

2. Nieaktywny zawodowo TAK/NIE* (osoba bez zatrudnienia, która nie jest zaliczana do kategorii 

bezrobotni) 

w tym: osoba ucząca się lub kształcąca TAK/NIE*; 



3. Zatrudniony TAK/NIE* (oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy tj. zatrudnioną na 

podstawie umowy o: pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę 

wykonującą pracę w zakresie umów cywilnoprawnych- umowa o dzieło, zlecenia)  gdzie 

............................................................................................................................................................... 

 w tym: rolnik TAK/NIE* 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

1. Ostatnie miejsce pracy …………………………………………………………………… 

2. Zawód wykonywany ……………………………………………………………………... 

3. Staż pracy ogółem ………………………………………………………………………... 

 

KWALIFIKACJE: 

1. Zawód wyuczony ………………………………………………………………………… 

2. Ukończone kursy ………………………………………………………………………… 

3. Czy chciał(a)by Pan/Pani podnieść swoje kwalifikacje? 

TAK/NIE* 

4. Jeśli tak, to w jakim zawodzie? 

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

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

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

 

1. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 

 

TAK/NIE* 

 

2. Czy korzysta Pan/Pani/Rodzina ze świadczeń pomocy społecznej? 

 

TAK/NIE* 

 

3. Jeśli tak, to w jakiej formie? (np. zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dożywianie dzieci              

w szkole) 

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

 

 

 

 

………………….. 

(podpis kandydata)         

 

*właściwe podkreślić 


