Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„EUROPEJSKIE KOMPETENCJE”
……………………………………………………………………………………………………
(godzina i data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty)

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNID DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYD ZNAKIEM „X”

Informacje Podstawowe:
Imiona i nazwisko

……………………………………………………………………………….
Płed

K

Wiek w chwili przystępowania
do projektu 1

M

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

PESEL

Data urodzenia

……….………………

__ __. __ __ .__ __ __ __

Miejsce urodzenia

e-mail

Telefon kontaktowy

…………………………
…………………………

Miejscowośd: ………………………………………………….…………..……..…………….…….………….……………...
Ulica: …………..…………………..……………………. nr domu: ……..….………. nr lokalu:…………...............
Kod pocztowy: ……......……..…Powiat: …..…….…………...Woj.: …….………….………..……….................
Miejsce zamieszkania2

Obszar zamieszkania:

obszar miejski

obszar wiejski
3

Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA) (wypełnia Organizator):
obszary słabo zaludnione (wiejskie)
tereny pośrednie (miasta i przedmieścia)
tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie)
Adres
korespondencyjny
(jeżeli inny niż
zamieszkania)

1

Miejscowośd: …………………….….……………………….…………..……..…………….…….……………………..
Ulica: …………..…………………………….…… ..nr domu: ……..…………….nr lokalu:……………………….
Kod pocztowy: …..…..…..…… Powiat: ………………..….……. Woj.: ………………………………..............

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu
3
Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: słabo zaludnione, pośrednie,
gęsto zaludnione. Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby ludności.
Zaklasyfikowanie terenów jako: obszary słabo zaludnione (wiejskie)–50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie; pośrednie
(miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości zaludnienia;
tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie)–przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione
2
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osoba pracująca:
- wykonywany zawód: …………...……………………………………………………………………………………………
-nazwa pracodawcy:…………………………………………………………………………………………………………….
- rodzaj umowy:
umowa o pracę umowa cywilno-prawna umowa inna (jaka).....................................
osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

*

*

Za osobę bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy rozumie się osobę, pozostającą bez pracy, gotową do
podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, która jest zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy.
Status Pan/i
na rynku pracy w chwili
przystąpienia do
projektu

osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowaną w ewidencji*
*Za osobę długotrwale bezrobotną rozumie się osobę, która w zależności od wieku: - Młodzież (do 25 lat) –pozostaje
osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy;- Dorośli (25 lat lub więcej) pozostaje osobą bezrobotną
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

osoba bezrobotna niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy*
*

Za osobę bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy rozumie się osobę, pozostającą bez pracy, gotową
do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy.

osoba bierna zawodowo

*

*

Za osobę bierną zawodowo rozumie się osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów sił roboczych (tzn. nie pracuje i
nie jest bezrobotna).

BRAK (brak formalnego wykształcenia)
PODSTAWOWE (kształcenie ukooczone na poziomie szkoły podstawowej)
GIMNAZJALNE (kształcenie ukooczone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
Wykształcenie

PONADGIMNAZJALNE (kształcenie ukooczone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)
POLICEALNE (kształcenie ukooczone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest
wykształceniem wyższym)

WYŻSZE (kształcenie ukooczone na poziomie szkoły wyższej)
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkao
Osoba niepełnosprawna (należy dołączyd orzeczenie)
Sytuacja gospodarstwa
domowego

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
Osoba w gospodarstwie domowym z dziedmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
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Źródła informacji
o projekcie

Plakaty

Ulotki

Strona internetowa

Przekaz słowny

informacja e-mailowa: …………

prasa
inne……………………….
Jaka jest Pana/i motywacja do udziału w projekcie?
Chęd podnoszenia kompetencji/kwalifikacji
Ankieta

Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy
Inne, jakie ……………………………………………………………………………………………………...

Informacje dodatkowe
Wybrane szkolenie

Język angielski

szkolenie ICT

zerowy (kandydat w chwili zakwalifikowania do projektu przystępuje do szkolenia z języka angielskiego na
pełnym poziomie A1,A2 – 120h)
zerowy (kandydat w chwili zakwalifikowania do projektu przystępuje do szkolenia ICT – 80h)
Deklarowany poziom

Osoby które deklarują udział w szkoleniu z języka angielskiego i szkolenia ICT są zobowiązane do wypełnienia
testu plasującego przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie firmy realizującej projekt – test
plasujący decyduje o zakwalifikowaniu na wybrane szkolenie.
Wynik testu plasującego
(wypełnia organizator
szkolenia)

Uzyskane punkty:……………………

…………………………….…………..…………………
(miejscowośd i data)

……………………………………..………………………………...
(czytelny podpis uczestnika)

