Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

data wpływu

podpis osoby przyjmującej

numer zgłoszenia

FORMULARZ REKRUTACYJNY
do uczestnictwa w Projekcie

"Nowe Kompetencje - pomysł na lepsze jutro"
nr POWR.01.02.01-20-0020/18
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć

4




Kobieta
Mężczyzna

PESEL
Wiek (w chwili

Data urodzenia

przystąpienia
do projektu)

(dd-mm-rok)

Brak (Brak formalnego wykształcenia)
 Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
 Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
 Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej


5

Wykształcenie

lub zasadniczej szkoły zawodowej)
Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie
na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem
wyższym)
 Wyższe ( licencjat ,inżynier , magister, doktor)


ADRES ZAMIESZKANIA
Nr domu

6

Ulica

7

Miejscowość

Kod
pocztowy

8

Województwo

Powiat

Nr
lokalu

Gmina

DANE KONTAKTOWE
9

Telefon stacjonarny

10

E-mail

Telefon
komórkowy
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PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ
Należy zaznaczyć „X” właściwe pole w każdym z wierszy poniżej.

11

TAK

NIE

Jestem osobą zamieszkującą na obszarze
województwa podlaskiego, w tym na terenie powiatu:
bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego,
siemiatyckiego
Jestem osobą pozostającą bez pracy:

12

Jestem zarejestrowany/na w Urzędzie Pracy
Jestem osoba bierną zawodowo
(tj. nie jestem gotowy/wa do podjęcia pracy i nie
poszukuję aktywnie zatrudnienia)
Jestem osobą długotrwale bezrobotną

13

14

15

 Bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy ( w
przypadku osób poniżej 25 roku życia)
 Bezrobotna nieprzerwanie przez okres pomad 12 miesięcy ( w
przypadku osób powyżej 25 rok życia)

Kształcę się w systemie szkolnym: na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej.
W ciągu ostatnich 4 tygodni uczestniczyłem/am w
szkoleniach finansowanych ze środków
publicznych.

16

Jestem osobą należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, imigrant, osoba obcego
pochodzenia

17

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

18

Jestem osoba bezdomną lub dotkniętą
wykluczeniem z dostępu do mieszkań

19

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą i aktualne na dzień dostarczenia
kwestionariusza.
________________, dnia __________
Miejscowość

____________________________________
Podpis czytelny osoby składającej formularz
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Oświadczam, że nie należę do żadnej z grup osób wskazanych poniżej:

1. osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w
szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii
NEET, z następujących grup docelowych:
 Osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 Osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki
socjoterapii (do 2 lat po
 opuszczeniu)
 Osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu)
 Osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole
specjalnej)
 Matki przebywające w domach samotnej matki
 Osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 Osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po
opuszczeniu)
 Osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w
zakładzie)
2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i
ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z powyższych grup docelowych.
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że:
 Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 Spełniam wszystkie kryteria obowiązkowe określone w Regulaminie Projektu.
 Zostałem/łam poinformowany/a o zasadach udziału w Projekcie i mam świadomość, że w
przypadku przyjęcia mnie do Projektu jestem zobowiązany do udziału w pełnym zakresie
modułu szkoleniowego.
 Zobowiązuję się poinformować o zmianach dotyczących danych osobowych.
 Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu
Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane
zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym.
 Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu projektu, który jest dostępny na stronie
internetowej i w siedzibie firmy NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia sp. z o.o.
_______________, dnia __________
Miejscowość

____________________________________
Podpis czytelny osoby składającej formularz
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OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że:
 Jestem osobą zamieszkującą na obszarze województwa podlaskiego, na terenie
powiatu: bielskiego/ wysokomazowieckiego/hajnowskiego/ siemiatyckiego.
Adres zamieszkania:……………………………………………………………..........
 W ciągu ostatnich 4 tygodni nie kształciłem/am się ani nie uczestniczyłem/am w
szkoleniach finansowanych ze środków publicznych.
 Nie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy .

_______________, dnia __________

____________________________________

Miejscowość

Podpis czytelny
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