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FORMULARZ REKRUTACYJNY 
DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I PRACOWNIKÓW/PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI 

 

Metryka projektu  Wypełnia WCES 

Tytuł projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej 

 Numer referencyjny 
Formularza 
rekrutacyjnego 

_________/OIiPI/WCES/201… 

Nazwa realizatora 
projektu 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka 
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych 

 
Data przyjęcia 
Formularza 

______________ 

Nr projektu RPWP.07.03.02-30-0001/15 
 Czytelny podpis 

osoby przyjmującej 
Formularz 

 

Nazwa Programu 
Operacyjnego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020 

   

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

7: Włączenie społeczne 
   

Numer i nazwa 
Poddziałania  

7.3.2 Ekonomia Społeczna 
   

 

DANE UCZESTNIKA 

Kraj Rodzaj uczestnika  

 
 indywidualny  

 pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu 

Nazwa instytucji (nie dotyczy uczestnika indywidualnego) 

 

Imię  Nazwisko  PESEL  

             

Płeć  Wykształcenie 

 Kobieta 
 
 

 Mężczyzna 

 brak 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne (ukończona szkoła średnia lub zasadnicza)   

 policealne 

 wyższe 

 

DANE KONTAKTOWE 

Województwo Powiat Gmina  

   

Miejscowość  Ulica 

  

Nr budynku  Nr lokalu  Kod pocztowy  

   

Telefon kontaktowy Adres e-mail 
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STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
(Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia) 

 TAK  NIE 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
(Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia) 

 TAK  NIE 

Osoba długotrwale bezrobotna 

 Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 
6 miesięcy 

 Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy 

 TAK  NIE 

Osoba bierna zawodowo 
(Osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna)  TAK  NIE 

w tym: osoba ucząca się/kształcąca (do 26. roku życia)  TAK  NIE 

Osoba pracująca 

 w organizacji pozarządowej 

 w administracji rządowej 

 w administracji samorządowej 

 inne 

 w mikroprzedsiębiorstwie 
(do 9 pracowników) 

 w  małym przedsiębiorstwie  
(od 10 do 49 pracowników) 

 w  średnim przedsiębiorstwie  
(od 50 do 249 pracowników) 

 w  dużym przedsiębiorstwie 
(powyżej 250 pracowników) 

 osoba prowadząca działalność na 
własny rachunek 

Wykonywany zawód 

 inny 

 instruktor praktycznej nauki zawodu 

 nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel wychowania 
przedszkolnego 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 

 pracownik instytucji systemu ochrony 
zdrowia 

 kluczowy pracownik instytucji pomocy 
i integracji społecznej 

 pracownik instytucji rynku pracy 

 pracownik instytucji szkolnictwa 
wyższego 

 pracownik instytucji systemu 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno-
pedagogicznej 

 rolnik 

Prosimy o wskazanie miejsca zatrudnienia 
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STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU1 

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

 TAK  NIE  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań  

 TAK  NIE  

Osoba z niepełnosprawnościami  TAK  NIE  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących  

 TAK  NIE  

w tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

 TAK  NIE  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się 
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu  

 TAK  NIE  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(innej niż wymienione powyżej)  

 TAK  NIE  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ 

Osoba pracująca  TAK  NIE 

Osoba bezrobotna 
(Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) 

 TAK  NIE 

w tym osoba długotrwale bezrobotna 

 Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 
 Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 

 TAK  NIE 

Osoba bierna zawodowo  
(Osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna) 

 TAK  NIE 

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/osoba w szczególnej sytuacji,  
w tym: 

 TAK  NIE 

 Osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem przez pomoc 
społeczną, tj. spełniająca co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 Ustawy o 
pomocy społecznej (zaświadczenie lub oświadczenie) 

 TAK  NIE 

 Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca  2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (zaświadczenie lub oświadczenie) 

 TAK  NIE 

 Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego [odpowiednie orzeczenie lub 
innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika  
(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)] 

 TAK  NIE 

o Stopień niepełnosprawności 

 LEKKI 

 UMIARKOWANY 

 ZNACZNY 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 [zaświadczenie od 
właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację, np. kopia wyroku 
sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)] 

 TAK  NIE 

Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [oświadczenie 
uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą)] 

 TAK  NIE 

 

                                                           
1 Definicje terminów z tej części zawarte są na końcu formularza w Słowniczku pojęć. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Absolwent Centrum Integracji Społecznej (CIS)  TAK  NIE 

Absolwent Klubu Integracji Społecznej (KIS)  TAK  NIE 

Uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ)  TAK  NIE 

Udział w projekcie w ramach Działania 7.1 WRPO  TAK    NIE 

Udział w projekcie w ramach Działania 7.2 WRPO  TAK    NIE 

Czy kandydat/ka uczestniczył/a w innym projekcie, w ramach którego prowadzono szkolenia 
dot. zakładania przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej? (POKL, FIO, inne) 

 TAK  NIE 

Jeżeli tak, proszę podać rok, tytuł projektu i organizatora: 

 

 

OCZEKIWANY ZAKRES WSPARCIA* 

Usługi reintegracyjne  
[skierowanie do CIS, program „Spadochron”, sesje indywidualne, trening interpersonalny, 
warsztaty motywacyjne, szkolenie „Media społecznościowe dla każdego”, wyjazdy 
edukacyjno-integracyjne, trening społeczno-zawodowy, wolontariat w podmiotach ekonomii 
społecznej, wsparcie trenera pracy (dla osób z niepełnosprawnością), life coaching)] 

 TAK  NIE 

Szkolenia i doradztwo, m.in. z zakresu zakładania podmiotów ekonomii społecznej, 
prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, tworzenia biznesplanu 

 TAK  NIE 

Staże w podmiotach ekonomii społecznej  TAK  NIE 

Dotacje inwestycyjne na tworzenie miejsc pracy (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym) 

 TAK  NIE 

Wsparcie pomostowe i usługi towarzyszące  TAK  NIE 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną  TAK  NIE 

*O przyznanym zakresie wsparcia decyduje WCES 

 

NAZWA GRUPY INICJATYWNEJ PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ (może być nieformalna): 
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Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 
 
 
 
   

Miejscowość, data  Czytelny podpis 
   

   

 
 
Załączniki do Formularza:  
1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 „Ekonomia Społeczna”, Poddziałanie 7.3.2. 

„Ekonomia Społeczna –  projekty konkursowe” przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, Związek Organizacji Sieć 

Współpracy Barka oraz Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. 

3. Oświadczam, że w terminie udziału w wybranych formach wsparcia oferowanych w WCES nie będę korzystać z 

takiego samego zakresu wsparcia, w takim samym terminie, w innym projekcie współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Przedstawione przeze mnie powyżej informacje i dane osobowe są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

5. Zobowiązuję się do udzielenia niezbędnych informacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zbieranych na potrzeby badań niezbędnych do prowadzenia ewaluacji i monitoringu Projektu 

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w terminie najpóźniej do 3 dni przed datą rozpoczęcia wsparcia 

poinformuję (drogą telefoniczną lub elektroniczną) Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej o swojej 

nieobecności na spotkaniu/szkoleniu/usługach doradczych. 

 
  

 
 

Miejscowość, data  Czytelny podpis 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości, iż:  
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-

2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 
Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych - Minister Rozwoju, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.  

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:   

1) w odniesieniu do zbioru  Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:   
a) rozporządzenia 1303/20132; 
b) rozporządzenia 1304/20133; 
c) ustawy wdrożeniowej4. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:   
a) rozporządzenia 1303/2013;  
b) rozporządzenia 1304/2013;  
c) ustawy wdrożeniowej;  
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarnej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, tj. Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego z siedzibą przy Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt – 
Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9, Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej 
Związkowi Organizacji Pozarządowych, 60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29, Związkowi Organizacji Sieć Współpracy 
Barka, 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz 
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+. 

5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.  
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  
7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji.  

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
 
 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis uczestnika projektu 

                                                           
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006. 
4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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Słowniczek terminów 

 

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

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele 
należący do mniejszości. 
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, 
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, 
bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której 
co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
Definicja opracowana na podstawie definicji wykorzystywanych przez: Eurostat, baza danych Polityki 
Rynku Pracy (LMP), ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z dnia 
6 stycznia 2005 r. z późn. zm. 

Osoba z niepełnosprawnościami  

Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie. 
Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z 
odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP), ustawa o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o ochronie 
zdrowia psychicznego. 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. 
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią 
bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w 
bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w 

schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje 
penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe 
wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, 
osoby zagrożone przemocą) 

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe 
– lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że 
wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa 
domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 
Osoby pracujące definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. 
Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie. 
Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem. 
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): 
- posiadająca wspólne zobowiązania 
- dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby 
- wspólnie zamieszkująca. 
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi 
(niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. 
mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 
Gospodarstwem domowym nie jest: 
- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede 
wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, 
szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. 
Status zatrudnienia określany jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Wskaźnik obejmuje 
aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego 
moment rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Uczestnik może charakteryzować się kilkoma cechami wskazującymi na szczególną sytuację. 
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, Statystyka społeczna gospodarstw domowych. 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących, z dziećmi pozostającymi 
na utrzymaniu 

Gospodarstwo domowe definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób żyjących w gospodarstwach 
domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie  
Wskaźnik jest podkategorią poprzedniego wskaźnika, co oznacza, że osoba wykazana we wskaźniku 
dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu powinna 
być również wykazana we wskaźniku dot. gospodrstw domowych bez osób pracujących. 
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Osoby pracujące definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. 
Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie. 
Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem. 
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo 
oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 
udziału uczestnika w projekcie. 
Status zatrudnienia określany jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Wskaźnik obejmuje 
aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego 
moment rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, Statystyka społeczna gospodarstw domowych. 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w 
dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Wskaźnik obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku 
poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie. 
Gospodarstwo domowe definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób żyjących w gospodarstwach 
domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie. 
Dzieci pozostające na utrzymaniu definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób żyjących w 
gospodarstwach domowych bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych 
wsparciem w programie. 
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, Statystyka społeczna gospodarstw domowych. 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej 

Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym. 
Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, a nie objętych wskaźnikami 
dot. osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, 
gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych 
składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. 
Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów wiejskich powinno 
zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, jeśli te 
cechy uznawane są za niekorzystne na poziomie krajowym i powodują potrzebę specjalnej pomocy na 
rynku pracy. 
Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, wiek lub 
osiągnięcie wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1, objęta jest wspólnymi wskaźnikami i nie 
powinna być uwzględniana w tym wskaźniku. 
Przykładem takiego uczestnika może być osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy 
rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) i jest poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu 
ISCED 1. Innym przykładem uczestników, których należy wykazać we wskaźniku są byli więźniowie, 
narkomani itp. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej 
sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją 
wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech 
włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy 
zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez 
projektodawcę. 

 


