Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
VI Oś Priorytetowa: Rynek pracy, Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania
na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I.

DANE PROJEKTU
Nr: RPZP.06.05.00-32-K139/17
Nazwa projektu: „Aktywni na rynku pracy 30+”

II. DANE OSOBOWE
Nazwisko
Imię (imiona)
PESEL

Płeć

Wiek

☐ Kobieta

Województwo

zachodniopomorskie
☐ Obszar miejski
☐ Obszar wiejski
☐ Obszar miejsko-wiejski

Obszar

☐ Mężczyzna

Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Poczta
Numer
domu

Ulica/miejscowość

Numer
lokalu

Telefon stacjonarny

☐ Nie posiadam

Telefon komórkowy

☐ Nie posiadam

Adres e-mail

☐ Nie posiadam

III. WYKSZTAŁCENIE
☐ BRAK (brak formalnego wykształcenia) ISCED 0
☐ PODSTAWOWE (szkoła podstawowa) ISCED 1
☐ GIMNAZJALNE (gimnazjum) ISCED 2
Wykształcenie

☐ PONADGIMNAZJALNE (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) ISCED 3
☐ POLICEALNE (szkoła policealna) ISCED 4
☐ WYŻSZE (pełne i zakończone wykształcenie na poziomie wyższym) ISCED 5-8
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IV. STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
☐ Tak
☐ Nie
Jeżeli tak:
Oświadczam, że jestem osobą
☐ osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
bierną zawodowo1
☐ osoba ucząca się
☐ inne
V. DANE DODATKOWE
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia

☐ Tak
☐ Nie
☐ odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem dostępu do
mieszkań

☐ Tak

Osoba z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy: prosimy o
dołączenie orzeczenia/opinii o niepełnosprawności)

☐ Tak
☐ Nie
☐ odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej)

☐ Tak
☐ Nie
☐ odmowa podania informacji

Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym dochód za
miesiąc na osobę wynosi

☐ poniżej 1000 zł
☐ powyżej 1000 zł

☐ Nie

1

osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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 na własny rachunek (w
tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
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Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
 zostałem/am poinformowany/a, że szkolenia i inne formy wsparcia w projekcie mogą odbywać się w
innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania;
 zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
 zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych;
 zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza Zgłoszeniowego nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beneficjenta - J&C GROUP Karolina
Chadzypanagiotis-Jurkiewicz na potrzeby rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu oraz poświadczam
zapoznanie się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” (w związku z art. 13 i art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679);
 zobowiązuję się do przekazania realizatorowi, tj. J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz,
informacji na temat mojej sytuacji zawodowej po opuszczeniu wyżej wymienionego projektu, w terminie
4 tygodni do 3 miesięcy od daty ostatniego wsparcia;
 zobowiązuję się do przekazania realizatorowi, tj. J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz,
informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu wyżej wymienionego projektu
 wyrażam zgodę na publikację zdjęć/nagrań z Projektu z moim udziałem, na stronie internetowej
Realizatora oraz na innych materiałach promocyjnych projektu;
 zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

……………………………………...............
(Miejscowość, data)

……………………………………...............
(Czytelny podpis)
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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Deklaruję uczestnictwo w projekcie nr RPZP.06.05.00-32-K139/17, pn. „Aktywni na rynku pracy 30+”
realizowanym przez J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-350), Plac
Kaszubski 8/201, w ramach VI Osi Priorytetowej: Rynek pracy, Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie „Aktywni na rynku pracy 30+”
i są mi znane przyjęte kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie. Tym samym oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią i spełniam niżej wymienione kryteria:
 Jestem osobą zamieszkującą obszar powiatu gryfińskiego (gminy: Banie, Cedynia, Chojna,
Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa) lub powiatu pyrzyckiego (gminy: Bielice,
Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice);
 Jestem osobą bierną zawodowo;
 Jestem osobą powyżej 30 r.ż.
Przystępuję do projektu z własnej inicjatywy.

……………………………………...............
(Miejscowość, data )

……………………………………...............
(Czytelny podpis)
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