Formularz zgłoszeniowy

Tytuł projektu:

Na fali zmian – kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu

Oś priorytetowa:
Działanie:

5 Zatrudnienie
5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami, a pola wyboru zaznaczać „X”
Prosimy podawać dane aktualne W MOMENCIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

Imię
Nazwisko
Wiek
(w momencie
przystąpienia
do projektu)

PESEL

Płeć

 Kobieta

 Mężczyzna

 niższe niż podstawowe
 podstawowe (ukończona szkoła podstawowa)
 gimnazjalne (ukończone gimnazjum)

Wykształcenie

 ponadgimnazjalne (ukończone liceum, w tym liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła
zawodowa)

 policealne (ukończone szkoły policealne, kursy zawodowe wraz z uprawnieniami)

DANE KONTAKTOWE

 wyższe (ukończone studia licencjackie lub magisterskie lub podyplomowe lub wyższe studia zawodowe)

Adres
zamieszkania

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Telefon
Kontaktowy
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Adres e-mail
 Bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji Urzędu Pracy

Status osoby na
rynku pracy

 Bezrobotny zarejestrowany w ewidencji Urzędu Pracy
 Długotrwale bezrobotny
 Bierny zawodowo

STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Przez pojęcie osób bezrobotnych rozumie się: osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i
aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia również osoby zarejestrowane jako bezrobotne,
zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych kryteriów).
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego niepobierające świadczeń z tego tytułu
również należy zakwalifikować jako osoby bezrobotne.
Przez pojęcie osób długotrwale bezrobotnych rozumie się: osoby pozostające bez pracy przez okres ponad
12 miesięcy.
Przez pojęcie osób biernych zawodowo rozumie się: osoby, które w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w
projekcie nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Dodatkowo jako osoby
bierne zawodowo uznaje się studentów studiów niestacjonarnych oraz osoby będące na urlopie
wychowawczym – w obu przypadkach tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
Osobami biernymi zawodowo nie są: osoby na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim; prowadzące
działalność na własny rachunek, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność/gospodarstwo rolne); osoby zarejestrowane w
KRUS jako „domownik”; osoby objęte „zatrudnieniem subsydiowanym”).
Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu jest
osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrantem, osobą obcego pochodzenia

 Tak
 Nie
 Odmowa podania informacji

Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu jest
osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do
mieszkań.

 Tak
 Nie
 Odmowa podania informacji

Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu jest
osobą z niepełnosprawnościami (wymagane odpowiednie
orzeczenie lub inny dokument poświadczającym stan zdrowia).

 Tak
 Nie
 Odmowa podania informacji

Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu jest
osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących.

 Tak
 Nie
 Odmowa podania informacji

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu.

 Tak
 Nie
 Odmowa podania informacji
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Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu jest osobą
żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu.

Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu jest
osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej).
Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w
chwili
obecnej
bierze
udział
w
innym
programie
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach którego objęty jest pomocą w zakresie form wsparcia
realizowanych w projekcie „Na fali zmian…”

 Tak
 Nie
 Odmowa podania informacji
 Tak
 Nie
 Odmowa podania informacji
 Tak
 Nie
 Odmowa podania informacji

Oświadczenia:

1. Zostałam/em poinformowany o kryteriach kwalifikacji do Projektu.
2. Zostałam/em poinformowany o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego.
3. Zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
4. Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą.
5. Zostałam/em poinformowany, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Potwierdzam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych niniejszym Formularzem
Rekrutacyjnym dla celów rekrutacji do Projektu.

…………………………………………………………..
Data i podpis Kandydata/Kandydatki
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