Projekt „KIERUNEK ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Usługowo Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z FALCO Rafał Górski na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.01.00-180205/18-00 z dn. 26.10.2018r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty konkursowe.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa beneficjenta/
Lider projektu
Partner projektu

Firma Usługowo – Handlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon
FALCO Rafał Górski

Tytuł projektu:

“KIERUNEK ZATRUDNIENIE”

Oś priorytetowa:

VII Regionalny rynek pracy

Działanie:

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe

Czas trwania projektu

01.08.2018 - 31.10.2019

Indywidualny numer
zgłoszeniowy

……../KZ/INZ/2019

Data złożenia
Formularza
Zgłoszeniowego

Godzina przyjęcia
Formularza
Zgłoszeniowego

Podpis osoby
przyjmującej
Formularz
Zgłoszeniowy

Uwaga!
Niniejszy Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony drukowanymi literami lub elektronicznie,
w języku polskim, we wszystkich wymaganych polach.
I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KANDYDATA PROJEKTU
Wszystkie pola muszą być wypełnione
IMIĘ / IMIONA
NAZWISKO
PŁEĆ

mężczyzna

kobieta

PESEL
Data urodzenia
i miejsce
urodzenia

WIEK

......../ ........ / ........
(dd/mm/rrrr)

…………………………….
(miejsce urodzenia)

II. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Powiat

Kraj

Nr domu

Nr lokalu

wiejski

miejski

Gmina

-

Poczta
Województwo
Obszar
zamieszkania
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III. DANE KONTAKTOWE
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Tel. komórkowy
Tel. stacjonarny

IV. WYKSZTAŁCENIE
ISCED 0 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1 Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
ISCED 2 Gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
ISCED 3 Ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły Liceum
ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum
ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)

(należy zaznaczyć
najwyższy posiadany
poziom wykształcenia
w chwili wypełniania
formularza)

ISCED 4 Policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
ISCED 5-8 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały
tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

V. INFORMACJE O STATUSIE KANDYDATA
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PROJEKTU

NA

DZIEŃ

ZŁOŻENIA

1. Osoba bezrobotna1 zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

 TAK

 NIE

2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

 TAK

 NIE

3. Osoba długotrwale bezrobotna 2
4. Osoba pracująca3

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

5. Osoba bierna zawodowo

4

6. Osoba ucząca się
7. Osoba prowadząca działalność gospodarczą
8. Osoba prowadząca gospodarstwo rolne/zarejestrowana w KRUS (w tym
domownik/członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
gospodarstwo rolne/ zarejestrowany w KRUS)

gospodarstwo)

Osoba bezrobotna – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są
zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia
studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020.
2
Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej) wiek UP jest
określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.
1

Osoby na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim są osobami pracującymi.
Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów
stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba
że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek
(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
3
4
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9. Osoba z niepełnosprawnościami5

 TAK

10. Osoba opiekująca się 3 i więcej dziećmi do 18 r.ż.

 TAK

 NIE

 Odmowa
udzielenia
informacji

 NIE

VI. INNE
 Odmowa
1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
 TAK  NIE udzielenia informacji
pochodzenia6
2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 TAK  NIE
3. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione
 Odmowa
powyżej. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej to również osoba  TAK  NIE udzielenia informacji
zamieszkująca obszary wiejskie)7

VII.

Należy
zaznaczyć
co najmniej
jedną
odpowiedź

JAKIE USŁUGI DOSTĘPNOŚCIOWE MUSIMY ZAPEWNIĆ ŻEBY PAN/PANI
CZUŁA SIĘ KOMFORTOWO?
 tłumacz polskiego języka migowego
 asystent
 pokój dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 nie potrzebuję usług dostępnościowych
 inne
…………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIA
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
zeznania lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego postanowienia.
Zostałem/am poinformowany, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu,
a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Firmę Usługowo – Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon
z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
przetwarzanych przez Firmę Usługowo – Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu.
Zobowiązuję się do poinformowania Firmy Usługowo – Handlowej „EMEX” Bernadetta Wojdon o zmianie adresu
zamieszkania lub utracie statusu osoby bezrobotnej/biernej zawodowo.

…………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………
Czytelny podpis Kandydata

Dane wrażliwe – Kandydat/-ka ma prawo odmowy podania danych wrażliwych. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” niezbędne jest
dostarczenie kopii Orzeczenia o niepełnosprawności.
6
Dane wrażliwe – Kandydat/-ka ma prawo odmowy podania danych wrażliwych.
7
Dane wrażliwe – Kandydat/-ka ma prawo odmowy podania danych wrażliwych.
5
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