Formularz zgłoszeniowy
Czytelny podpis
przyjmującego formularz:

………………………………………………………

Dane kandydata:
Imię/imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:
kobieta

Płeć:

mężczyzna

Adres zamieszkania:
Ulica, numer domu
i numer mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Numer telefonu:
Adres poczty
elektronicznej:

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie „Zawodowa przyszłość w Twoich
rękach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych, obejmującego:
•

identyfikację indywidualnych potrzeb (IPD) — 4 godziny;

•

poradnictwo indywidualne — 3 godziny;

•

poradnictwo grupowe — 48 godzin;

•

wsparcie psychologiczne — 3 godziny;

•

pośrednictwo pracy;

•

szkolenie zawodowe — 150 godzin;

•

staż zawodowy — 3 miesiące.
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Przyjmuję do wiadomości, że udział w poszczególnych formach wsparcia będzie wynikał
z ścieżki wsparcia określonej w Indywidualnym Planie Działania.
Równocześnie oświadczam, że na dzień podpisania niniejszego formularza spełniam kryteria
określone w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” — a to jest:
•

jestem osobą w wieku 15-29 lat .......................................................................................

•

jestem osobą bierną zawodowo 1 ...............................................................................

•

jestem osobą:
 bez wykształcenia .................................................................................................
 z wykształceniem podstawowym .........................................................................
2
 z wykształceniem gimnazjalnym ........................................................................
3
 z wykształceniem ponadgimnazjalnym ..............................................................
4
 z wykształceniem policealnym ...........................................................................
 z wykształceniem wyższym .................................................................................

•

jestem osobą niepełnosprawną 5........................................................................................

•

mieszkam:
6
 na terenie wiejskim ............................................................................................
 na terenie miejskim .............................................................................................

Oświadczam, że:
•

zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Zawodowa
przyszłość w Twoich rękach” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu;

•

zostałem/am poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

•

deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie określonych
w Indywidualnym Planie Działania, równocześnie zobowiązuję się, iż w przypadku

Osoba bierna zawodowo to osoba, która w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie nie tworzy zasobów siły
roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Dodatkowo jako osoby bierne zawodowo uznaje się studentów
studiów stacjonarnych (mając jednak na uwadze kryterium dostępu przyjęte w ramach niniejszego konkursu
dotyczące wyłącznie osób młodych w kategorii NEET, studenci studiów stacjonarnych nie mogą być
kwalifikowani do projektów) 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”.
2
Wykształcenie gimnazjalne dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum.
3
Wykształcenie ponadgimnazjalne dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące, liceum profilowane,
technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające lub zasadniczą szkołę zawodową.
4
Wykształcenie policealne dotyczy osób, które ukończyły szkoły policealne.
5
W przypadku osób niepełnosprawnych należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
6
Obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast — obszary gmin wiejskich oraz część
wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Dostęp do danych z podziałem terytorialnym na stronie
internetowej GUS: http://www.stat.gov.pl/broker/ access/index.jspa
1
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rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie
Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o., deklaruję uczestnictwo w badaniach
ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby projektu;
•

w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie.
Przyjmuję do wiadomości, że:
•

administratorem tak zebranych danych osobowych jest Administratorem moich
danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę
przy pl. Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa;

•

dane gromadzone są w celu prowadzenia rekrutacji do udziału w projekcie
„Zawodowa przyszłość w Twoich rękach”;

•

moje dane osobowe będą przetwarzane i mogą zostać udostępnione innym podmiotom
w celu realizacji projektu, kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

•

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

•

jest mi znane moje prawo wglądu w te dane i prawo ich poprawiania;

•

złożenie niniejszego formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do
projektu.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wyżej
podane dane są zgodne z prawdą.

……………………………………..,
miejscowość

……………………………
data
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...................................................................................
podpis kandydata

