FORMULARZ REKRUTACYJNY
do projektu „Praca z pasją – program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy”
nr POWR.01.02.01-02-0172/16
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 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
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Praca z pasją – program wsparcia młodzieży
NEET na rynku pracy”. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie
kompletne, poprawnie wypełnione formularze.

Dane osobowe
Imię

Nazwisko

Wiek
PESEL
Płeć

 Kobieta

 Mężczyzna
Adres zamieszkania

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina

Powiat

Województwo

DEGURBA
(wypełnia osoba przyjmująca dokumenty)

Dane kontaktowe
Telefon
E-mail

Wykształcenie
Brak
(Brak formalnego wykształcenia)

ISCED 1 – Podstawowe
(Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)

 Brak
 Podstawowe

ISCED 2 – Gimnazjalne
(Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)

 Gimnazjalne

ISCED 3 – Ponadgimnazjalne
(Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej/ zasadniczej szkoły
zawodowej)

ISCED 4 – Policealne
(Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)

 Ponadgimnazjalne
 Policealne
 Wyższe

ISCED 5 – 8 – Wyższe
(Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)

Oświadczenia dotyczące kandydata/-tki
Jestem osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego, w jednym
z powiatów: zgorzelecki, lubiński, polkowicki, głogowski

 Tak

 Nie

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

 Tak

 Nie

Status na rynku pracy

 osoba bezrobotna
zarejestrowana w PUP
 osoba bezrobotna
niezarejestrowana
w PUP
 osoba bierna
zawodowo

Okres pozostawania bez zatrudnienia

 do 6 m-cy
 6 m-cy do 1 roku
 powyżej 1 roku

Data, od której jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia

__-__-____
(dd-mm-rrrr)

Nie uczestniczę w kształceniu i/ lub szkoleniu

 Tak

 Nie

Jestem osobą niepełnosprawną1

 Tak

 Nie

1

należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia

Pochodzę z obszarów wiejskich (DEGURBA kategoria 3)2

 Tak

 Nie

Nie przynależę do grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego
w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.13

 Tak

 Nie

Jestem osobą bez doświadczenia zawodowego

 Tak

 Nie

Jestem osobą bez kwalifikacji zawodowych

 Tak

 Nie

Pracowałeś/-aś

 Tak

 Nie

Kształciłeś/-aś się (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym)

 Tak

 Nie

Szkoliłeś/-aś się (w formie pozaszkolnych zajęć mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

 Tak

 Nie

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni:

OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Praca z pasją - program
wsparcia młodzieży NEET na 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 Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Praca z pasją - program wsparcia
młodzieży NEET na rynku pracy” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu i innych dokumentach przez Beneficjenta projektu w celach

2

DEGURBA kategoria 3 posiadają gminy: Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice (powiat głogowski); Lubin – gmina wiejska, Rudna, Ścinawa
(powiat lubiński); Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Przemków, Radwanice (powiat polkowicki); Bogatynia, Sulików, Węgliniec, Zawidów,
Zgorzelec – gmina wiejska (powiat zgorzelecki)
3 osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET
z następujących grup docelowych:
o
młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
powrócili do rodzin naturalnych,

wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
o
matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
o
absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
o
absolwenci specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
o
matki przebywające w domach samotnej matki,
o
osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

rekrutacji i realizacji projektu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
5. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza rekrutacyjnego 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 Wnioskodawcy –
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56A lok. 3.
6. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Wnioskodawcy o zmianie
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu rekrutacyjnym
oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia).

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

…..………………………………………

…..………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/-TKI
NA UCZESTNIKA PROJEKTU

