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Załączniknr 3 do Regulaminu naboru

uczestnictwa w projekcie pn. ,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny

systemu pleazy zastępczęj,usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

NOTATKA SŁUZBOWA
Z F(OZMrOWY REKRUTACYJN EJ U CZESTNIKA DO PROJEKTU

pn. ,,projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy
^ 

zastępózej, usług opiókuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim "

CZĘŚC I. Dane o§obowe Kandydata

Imię i nazwisko
Data urodzenia .......... PESEL
Adres zamlęszkania...............

Mie.j sce przeprow adzęnia r ozmowy rekrut acyjnej

2. Sl,tuacja zawodowa (wykształcenie,
pracy)

zdobyte umiejętności i kwalifikacje, sltuacja na rynku

CZĘSC II
Informacja dotyczącasl,tuacji społecznej osoby niepełnosprawnej / niesamodzie,Inej

1. Sytuacja rodzinna: (siancy*iiny Kandydata/kandydatki, Struktura rodziny i jej model: Pełna,

po ,or*Óazie, koŃub inat, Itczba dzieci, inne osoby wspólnie zamieszkrrj ące, cZY osoba

przebywa W gospodarstwie domowym bęz osob pracujących, stopień pokrewieństwa,

wzajemne relacje, )

3. Sytuacja materialna:
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4, Sytuacja zdrowotna (stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, wpływ stanu zdrowia na

codzienne funkcj onowanie, ograniczenia, konieczność opieki)

5, Inne istotne informacię:

CZĘSC ilI.
Ocena i wskazania pracownika przep1owad zaiącego rozmowę rekrutacyj ną

, dnia
PODPIS PRACOWNIKA

PRZEPROWADZAJĄCEGO ROZMOWĘ
REKRUTACYJNĄ

CZĘSC IV
Oświadczenie Kandydata

ii'Óffi"fii:;:?" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

rekrutacji, organizacjii o."ny pio;ett., (Żgodnie zprzepisami ustawy z dnia 29 sierpnia I997r,

o ochronie danych órouo*y.ń @z. U. i zorc r. poz. 922) w celach objętych działalnością

insty.tucji i reaiizowanęgo'ptzęz nią projektu pn.:,, projekt poprawiający dostęp do usług

*rpur.lu rodziny i systńu pieczy zaitę§czej,usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie

wągrowieckim",
2. oświad czam, iz informacje podane podczas Rozmowy Rekrutacyjnej zostały podane

dobrowolnie i są zgodne zprawdą,
3. oświadc zam, żezostałeń (am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych

oraz tchpoprawiani a, aktualtzacji, uzupełniania i usuwania.

POUCZENIE:
Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności za składanie oświadczęń

niezgodnych z prawdą.

CZYTELNY PODPIS
/KANDYD ATłPEŁN o Mo CNIKł

OPIEKLINA PRAWNEGO

, dnia


