Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać
się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Młodzi-->aktywni-->zatrudnieni na
pomorskim rynku pracy”. Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze.
Tytuł i numer
projektu

„Młodzi-->aktywni-->zatrudnieni na pomorskim rynku pracy”
POWR.01.02.01-22-0025/15

Priorytet

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

DANE OSOBOWE KANDYDATA
Wszystkie pola muszą być wypełnione
Nazwisko
Imię/Imiona
PESEL
Płeć

 Kobieta

 Mężczyzna

Wiek
Miejsce zamieszkania/Dane kontaktowe
Należy podać adres zamieszkania, który umożliwi również dotarcie do uczestnika projektu w
przypadku kiedy zostanie on wylosowany do udziału w badaniu ewaluacyjnym
Ulica
Numer
domu/numer lokalu
Miejscowość
Gmina
Kod pocztowy
Poczta
Powiat
Województwo
Obszar

 Wiejski

 Miejski

Telefon
stacjonarny/Telefon
komórkowy
Adres poczty
elektronicznej (email)
Osoba
niepełnosprawna

 TAK

 NIE

Stopień
niepełnosprawności

 Lekki

 Umiarkowany

Wykształcenie

 Znaczny





Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
Gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
Ponadgimnazjalne (dotyczy osób które ukończyły Liceum
ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające
Liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą
szkołę zawodową
 Wyższe (dotyczy osób, które ukończyły studia I lub II stopnia)

STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez pracy:
 TAK
 NIE
Jeśli TAK proszę wskazać właściwe pole:






Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
Osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
Osoba bierna zawodowo
Osoba bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
Osoba bierna zawodowo ucząca się

STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Oświadczam, że jestem:
 Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego
pochodzenia (dane wrażliwe)
 Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 Osobą z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie) (dane wrażliwe)
 Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej) (dane
wrażliwe)
 Żyję w gospodarstwie bez osób pracujących
 Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu

OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Młodzi-->aktywni->zatrudnieni na pomorskim rynku pracy” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa,
akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w
projekcie określone w ww. Regulaminie.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I
Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Młodzi-->aktywni-->zatrudnieni na
pomorskim rynku pracy” nr POWR.01.02.01-22-0025/15 oraz zgodę na udział w
postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie
nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Projektodawcy – Eurodoradztwo spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa. Baraniaka 88E budynek F.
5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie
poinformuję o tym fakcie Projektodawcę.
6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.
7. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a także
nie prowadzę działalności gospodarczej ani rolniczej.
8. Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących
mojego statusu społecznego.
9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek
danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz o zmianie
swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia).

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są
zgodne z prawdą.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

