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ANKIETA DLA KANDYDATÓW DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „NOWE 

UMIEJETNOŚCI TO NOWE MOŻLIWOŚCI”  

REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 

MIELNIKU W 2013r.  

SPOTKANIE REKRUTACYJNE W DNIU …………….  
1.  

2. 1) Imię i nazwisko................................................................ ur. dnia........................ 

3. 2) Adres zamieszkania: Mielnik, ............................................ tel.............................. 

4. 3) Stan rodziny.........................................................................................................................  

4) Wykształcenie:  

brak / podstawowe / gimnazjalne / ponadgimnazjalne / pomaturalne /wyższe 

 

5) Uczę się w systemie: zaocznym / wieczorowym / dziennym nie uczę się  

6) Posiadam kwalifikacje zawodowe - tak / nie  

Jeśli tak to jakie........................................................................................................................  

1. 7) Korzystam z pomocy społecznej GOPS Mielnik - tak / nie  

2. 8) Jestem zarejestrowana/ny jako osoba bezrobotna w PUP - tak / nie  

9) Posiadam prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych - tak / nie  

10) Jestem osobą długotrwale bezrobotną (bezrobotny łącznie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 

miesięcy nie wliczając okresów odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych) tak 

/ nie  

11) Mam orzeczony stopień niepełnosprawności - tak / nie  

12) Mam przyznaną rentę inwalidzką - tak / nie  

13) Mam orzeczoną przez ZUS lub PZON niezdolność do pracy - tak / nie  

14) Samotnie opiekuję się dzieckiem w wieku poniżej 7 lat lub osobą zależną - tak / nie  

15) Jak ocenia Pani / Pan swoją motywację do poszukiwania pracy? dobrze / przeciętnie / 

źle 

16) Jak ocenia Pan/Pani swoją umiejętność autoprezentacji? dobrze / przeciętnie / źle 
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17) Jak ocenia Pan/Pani swoją umiejętność wypełnienia formularzy, przygotowania CV, 

poruszania się po rynku pracy? dobrze / przeciętnie / źle 

18) Jestem zainteresowana/ny szkoleniem/ kursem: (można zaznaczyć więcej niż jeden)  

- ABC Przedsiębiorczości  

- opiekunka dzienna osób starszych  

- pierwsza pomoc przedmedyczna- resuscytacja osób starszych  

- wózki widłowe wysokiego zasięgu 

19) Chcę uczestniczyć w projekcie ponieważ.............................................................................  

 

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

 

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

 

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

Oświadczam, że jest mi znana treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym 

„Nowe umiejętności to nowe możliwościowa ” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mielniku w roku 2013 i akceptuję zawarte w nim postanowienia  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych dla celów 

rekrutacji.(zgodnie z art. 23 i art. 27 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tj.: Dz. U. z 

2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w materiałach związanych z promocją 

Projektu oraz do celów informacyjnych..  

Wypełnienie ankiety nie gwarantuje udziału w Projekcie.  

 

…………………………………………………………..  

data oraz czytelny podpis Kandydata  

 

 

 

 


