FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKT ,,PODNIESIENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
I KOMPUTEROWYCH MIESZKAŃCÓW PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI"
UWAGA! Kartę należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, w polach wyboru zaznaczyć „X”
Deklaruję chęć uczestnictwa w kursie :
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1

□

Tak

□

Nie

2

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

□

Tak

□

Nie

3

SZKOLENIE KOMPUTEROWE

□

Tak

□

Nie

1
2

I. DANE UCZESTNIKA
KRAJ
RODZAJ UCZESTNIKA

POLSKA
INDYWIDUALNY

3

IMIĘ

4

NAZWISKO

5

PESEL

6

Data urodzenia

7

Wiek ( ilość pełnych lat w dniu
zgłoszenia)

8

Płeć

□ kobieta

WYKSZTAŁCENIE1

NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE (ISCED 0)
PODSTAWOWE (ISCED 1)
GIMNAZJALNE (ISCED 2)
PONADGIMNAZJALNE (ISCED 3)
POLICEALNE (ISCED 4)
WYŻSZE (ISCED 5-8)

9

□ mężczyzna

II. DANE TELEADRESOWE – ADRES ZAMIESZKANIA
1

WOJEWÓDZTWO

2

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

3

ULICA

NR
BUDYNKU/LOKALU

4

KOD POCZTOWY

NR TELEFONU

5

ADRES E-MAIL

1

WIELKOPOLSKIE

POWIAT

III. STATUS UCZETNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU*
OSOBA BEZROBOTNA NIEZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDU PRACY

1a

w tym osoba długotrwale bezrobotna

2

OSOBA BEZROBOTNA ZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDU PRACY

2a

w tym osoba długotrwale bezrobotna

3

OSOBA BIERNA ZAWODOWO

1

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba po 25 roku życia o niskich kwalifikacjach. Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba
posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011
(UNESCO) tj. po szkołach: podstawowej, gimnazjum, zawodowej, technikum, liceum.
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4

OSOBA PRACUJACA w tym:

4a

w administracji rządowej

4b

w administracji samorządowej

4c

w MMŚP

4d

w organizacji pozarządowej

4e

osoba prowadząca działalność na własny rachunek

4f

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie

4g

inne

III.A. WYKONYWANY ZAWÓD - wypełniają tylko osoby, które w części III wniosku zaznaczyły „X” w
którymkolwiek wierszu od 3 do 3g
1.
Instruktor praktycznej nauki zawodu
2.

Nauczyciel kształcenia ogólnego

3.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

4.

Nauczyciel kształcenia zawodowego

5.

Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia

6.

Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej

7.

Pracownik instytucji rynku pracy

8.

Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego

9.

Pracownik instytucji systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

10.

Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

11.

Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej

12.

Rolnik

13. Inne
MIEJSCE PRACY
NAZWA ZAKŁADU PRACY
STANOWISKO
IV. STATUS UCZESTNIKA PROJEKU W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU (odmowa udzielenia informacji w
przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest kierowany do danej grupy
docelowej)*:

L.p.

STATUS UCZESTNIKA

1.

Osoba należąca do mniejszości narodowe lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

2.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

3.

Osoba z niepełnosprawnościami

4.

Osoba żyjąca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących

5.

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym
bez osób pracujących w tym w gospodarstwie
domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*

o
o
o
o
o

TAK
NIE
Odmawiam udzielenia odpowiedzi
TAK
NIE

o
o
o
o
o

TAK
NIE
Odmawiam udzielenia odpowiedzi
TAK
NIE

o
o

TAK
NIE

(Należy wypełnić tylko w przypadku gdy powyżej zaznaczono odpowiedź:
Tak)

6.

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu

o
o

TAK
NIE

7.

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej(innej
niż wymienione w punktach od 1 do 6)

o
o
o

TAK
NIE
Odmawiam udzielenia odpowiedzi
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Słownik pojęć dot. III części Formularza zgłoszeniowego:
Osoby pracujące - osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują
wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub
własną działalność. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile
spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu
uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
b) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie
wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa;
architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy
siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).
c) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki
zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach
przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za
osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez
spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. d) Bezpłatnie pomagający osobie
prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny
rachunek”.
Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi
definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno
osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby
zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z
tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
Osoby długotrwale bezrobotne – osoby powyżej 24 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez
okres 12 miesięcy ( >12 miesiąc).
Osoby bierne zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów
stacjonarnych. 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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Słownik głównych pojęć dot. wskaźników w IV części Formularza zgłoszeniowego:
1. Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzeniaCudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego
pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości
narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka,
ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby
obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez
względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub osoba, której co najmniej jeden z
rodziców urodził się poza terenem Polski.
2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań.
 Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
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 Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach
dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/
szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu
bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
 Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby
zagrożone przemocą)
 Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe –
lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
3. Osoby z niepełnosprawnościami - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z
odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
4. Osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez osób pracujących - Gospodarstwo domowe
bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy
członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.
5. Osoby żyjące w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu - Oznacza , że osoba wykazana w kategorii dot. gospodarstw domowych bez osób
pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu powinna być również wykazana we
wskaźniku dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących.
6. Osoby żyjące w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających
na utrzymaniu - Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również
grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie
prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój
dzienny
7. Osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej- Kategoria odnosi się do wszystkich
grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech
wykazanych w tabeli z wskaźnikami. Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
należy zawsze uwzględniać osoby pochodząca z obszarów wiejskich. Osoby przebywające na
obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary
słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
Oświadczam, że:
 wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach projektu ,,Podniesienie
Kompetencji Językowych i Komputerowych Mieszkańców Północnej Wielkopolski”
 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) do celów związanych z przeprowadzeniem
rekrutacji w ramach w/w projektu
 zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Podniesienie
Kompetencji Językowych i Komputerowych Mieszkańców Północnej Wielkopolski”
 świadomy/-a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że dane
zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.

………………………………
Data
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Czytelny podpis

