
 

 

FORMULARZ  REKRUTACYJNY  DO  PROJEKTU „Zabrzański Kompleksowy System 

Usług Społecznych dla Seniora” 

 

Dziękujemy za zainteresowanie projektem ,,Zabrzański Kompleksowy System Usług 
Społecznych dla Seniora” 
Projekt trwa od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. 
Złożenie  formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału 
w projekcie. 
W celu zbadania Twoich oczekiwań i potrzeb prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól 

ankiety, a w pola wyboru ze znakiem    proszę wstawić  ,,X” 
 
 

I. DANE PODSTAWOWE osoby 60+  

Imię  
 

 
Nazwisko  

 

Data urodzenia   PESEL  

Wiek  Płeć  

Ulica   Nr domu/mieszkania    

Kod pocztowy   Miejscowość  

  Kraj/Województwo Polska/śląskie 

Telefon  
 

 

E-mail 
 

 

II. DANE PODSTAWOWE opiekuna prawnego osoby 60+ (jeśli występuje) 

Imię 
 

Nazwisko 
 

 

telefon  



 

 

E-mail  

III. STATUS   OSOBY 60+ – STAN AKTUALNY 

     OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA  posiadająca dokument poświadczający niepełnosprawność  

 aktualnie ważny, okresowy do…………………….. 

 bezterminowy 

w  stopniu      znacznym                         umiarkowanym                lekkim 

w tym: 

   niepełnosprawność intelektualna 

  sprzężona 

    inna (jaka?) …......................................................................... 

IV. SYTUACJA ŻYCIOWA 

Dochód na osobę w rodzinie (netto)  

             do 514 zł                  514 zł – 1000zł              powyżej 1000zł 

Osoba mieszkająca samodzielnie:  
 

   TAK 

   NIE 
 
Osoba będąca pod realną opieką, przebywające w gospodarstwie domowym tylko z 1 osobą 
  

  TAK 

   NIE 
 
Osoba samotnie wychowującą dziecko/dzieci 
 

  TAK    

  NIE 
 
Osoba będąca zagrożona ubóstwem lub będąca w rodzinie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (czy osoba korzysta ze świadczeń Pomocy Społecznej) 

  TAK    

  NIE 



 

 

Osoba lub jej rodzina korzystająca z PO PŻ ( Program Operacyjny Program Żywność) 

  TAK    

  NIE 
 

V. OCZEKIWANIA Czego osoba 60+ oczekuje, z jakich usług chce skorzystać, zgodnych z Regulaminem projektu?  

 

1.Usługa asystencka dla osób 60+ będących osobami niepełnosprawnymi - obejmuje wspieranie osób w wykonywaniu 

podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania: 

  TAK    
 
2. Usługa opiekuńcza dla osób 60+ będących osobami niesamodzielnym – obejmuje m.in. czynności pielęgnacyjne 

  TAK    
 
3. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora (zajęcia stacjonarne, spotkania 2 x tydz., zajęcia edukacji kulturalnej, 

gimnastyczne, komputerowe, animacyjne, poradnictwo prawne, psychologiczno-rodzinne,  

  TAK    
4. Uczestnictwo w zajęciach przygotowujących os.60+ do świadczenia wolontariatu na rzecz innych osób 60+ 

  TAK    
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 
 

……………………………………………………… 
miejscowość, data 

 
 

…………………………………………… 
czytelny podpis 

 

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem projektu –  

tel. 667 417 939, w godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku). 

 

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA  



 

 

 

Kryteria oceny po weryfikacji danych zawartych w formularzu 

1) Osoba 60+ jako osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o Którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004r.o pom. społ. (5pkt).  

Przyznano ……………………………………………………………………………………………………. 

2) Osoba 60+ jako osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi (1pkt). 

Przyznano……………………………………………………………………………………………………. 

3) Osoba 60+ lub jej rodzina jako zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca 

wielokrotnego wykluczenia (1pkt) 

Przyznano…………………………………………………………………………………………………….. 

4)  Osoba 60+ lub jej rodzina korzystająca z PO PŻ (1pkt).  

Przyznano……………………………………………………………………………………………………. 

5) Osoba 60+, będąca pod realną opieką, przebywająca w gospodarstwie domowym tylko z 1 osobą  

(1 pkt).  

Przyznano…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Punkty liczy się kumulatywnie, Max liczba punktów: 9                                                  

Przyznana łączna ilość punktów ……………………................................................................... 

  

 

Podpisy członków komisji rekrutacyjnej              ……………………………….………...........     ……………………………………………………. 

 


