Załącznik
Zał
cznik nr 1 do Regulaminu projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do udziału w projekcie
„ŚWIĘTOKRZYSKA
WI TOKRZYSKA LOKOMOTYWA AKTYWIZACJI
AKTYWIZACJI”

Dane
podstawowe

Dane
teleadresowe
uczestnika

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Płeć

4.

PESEL

5.

Województwo

6.

Powiat

7.

Gmina

8.

Miejscowość

9.

Ulica

10.

Numer budynku

11.

Numer lokalu

12.

Kod pocztowy

13.

Telefon kontaktowy

14.

Adres poczty elektronicznej
(e-mail)

Mężczyzna
ężczyzna

Kobieta

Brak

Niższe
Ni
sze niż
ni podstawowe (ISCED 0)
Podstawowe (ISCED 1)
Gimnazjalne (ISCED 2)
15.

Wykształcenie

Ponadgimnazjalne (ISCED 3)
Policealne (ISCED 4)

Pozostałe
informacje
dotyczące
uczestnika

Wyższe (ISCED 5-8)

16.

17.

Jestem osobą należącą
należą do
mniejszości narodowej lub
etnicznej lub migrantem,
osobą obcego pochodzenia
osob
Jestem osobą bezdomną
bezdomn lub
wykluczoną z dostępu do
mieszkania

Tak

Tak

Nie

Nie

Odmawiam odpowiedzi

Tak*
Przebywam w gospodarstwie
domowym bez osób
pracujących
pracuj
cych

18.

Niepełnosprawność

19.

Żyję
yj w gospodarstwie
składającym się
si z jednej
osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu

20.

Jestem w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej,
powy ej, np.
byłem/am
em/am więźniem,
wi
narkomanem, posiadam
wykształcenie
cenie poniżej
poni
podstawowego, zamieszkuję
obszary wiejskie)
wiejskie

Tak
Nie
Odmawiam
odpowiedzi

osoba bezrobotna

Nie

*je li tak, to czy w gospodarstwie domowy z dziećmi
*jeśli
pozostającymi
pozostaj
cymi na utrzymaniu:
Tak

Nie

Tak

Nie

Tak (jakiej?)………………………………..
Nie
Odmawiam odpowiedzi

Stopień
niepełnosprawności

Rodzaj niepełnosprawności
niepełnosprawno ci
sprzężona

lekki

intelektualna

umiarkowany

zaburzenia psychiczne

znaczny

inna

nie dotyczy

nie dotyczy

osoba bierna
zawodowo

osoba pracująca w zawodzie:
……………………
…………………

Status osoby
na rynku
pracy

W
firmie:……………………………………
W tym:

W tym:

osoba zarejestrowana
w ewidencji urz
urzędów
dów pracy

osoba ucząca lub
kształcąca się

osoba
niezarejestrowana w
ewidencji urz
urzędów
dów pracy
W tym:
długotrwale bezrobotna:
inne

inne
osoba
nieuczestnicząca w
kształceniu lub
szkoleniu

W tym pracująca w:
w
administracji rządowej
rz dowej
administracji samorządowej
samorz dowej
Inne
MMŚP
Organizacji pozarządowej
pozarz dowej
Na własny rachunek
Dużym
Du
ym przedsi
przedsiębiorstwie
biorstwie

PRZYNALE NOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ
PRZYNALEŻNOŚĆ
osoba lub rodzina
korzystająca/e
korzystaj
ca/e ze świadcze
wiadczeń z
pomocy społecznej zg. z
ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
ustaw
o pomocy społecznej lub
kwalifikujące
kwalifikuj
ce się
si do objęcia
wsparciem pomocy społecznej,
tj. spełniaj
spełniające
ce co najmniej
jedną z przesłanek określonych
jedn
w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
osoby, o których mowa w art.
1 ust. 2 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym;
osoby przebywaj
przebywające
ce w pieczy
zastępczej
zast
pczej lub opuszczające
pieczę zast
piecz
zastępczą
pcz oraz rodziny
przeżywające
prze
ywaj ce trudności w
pełnieniu funkcji opiekuńczoopiekuńczo
wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
rodziny z dzieckiem z
niepełnosprawnością,
niepełnosprawno
cią, o ile co
najmniej jeden z rodziców lub
opiekunów nie pracuje ze
względu
wzgl
du na konieczność
sprawowania opieki nad
dzieckiem z
niepełnosprawnością
Osoba niesamodzielna ze
względu
wzgl
du na podeszły wiek,
niepełnosprawność lub stan
zdrowia.
Osoba korzystająca z
Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa
ywno ciowa 2014
20142020.

TAK
NIE

TAK
NIE

TAK
NIE

Jeśli
Je
li TAK, dołączono jedno z wymienionych:
Zaświadczenie
Za
wiadczenie z ośrodka
o rodka pomocy społecznej

Jeśli
Je
li TAK, dołączono jedno z wymienionych:
Za wiadczenie z ośrodka
Zaświadczenie
o rodka pomocy społecznej
Oświadczenie
wiadczenie uczestnika

Jeśli TAK, dołączono
dołączon jedno z wymienionych:
Za wiadczenie z właściwej
Zaświadczenie
wła ciwej instytucji
Oświadczenie
wiadczenie uczestnika

Jeśli TAK, dołączono
ołączono jedno z wymienionych:
TAK
NIE

Odpowiednie orzeczenie
Inny dokument potwierdzający
potwierdzaj cy stan zdrowia
dziecka
ORAZ:
Oświadczenie
wiadczenie uczestnika
Jeśli
Je
li TAK, dołączono jedno z wymienionych:

TAK
NIE

TAK

Za wiadczenie od lekarza
Zaświadczenie
Odpowiednie orzeczenie
Inny dokument potwierdzający
potwierdzaj cy stan zdrowia
Oświadczenie
wiadczenie uczestnika
Jeśli
Je
li TAK, dołączono:
Oświadczenie
wiadczenie uczestnika

NIE
Zaświadczenie
Za
wiadczenie

Informacje dotyczące ograniczeń
ogranicze w przypadku osób niepełnosprawnych
Czy posiada Pan/Pani bariery/problemy wynikające
wynikaj ce
z niepełnosprawności?

TAK*

(wypełnia osoba niepełnosprawna)

NIE

*jeśli TAK, proszę podać jakie

Jakie są Pana/Pani potrzeby
wynikające
z niepełnosprawności, których
spełnienie mogłoby ułatwić
Panu/Pani udział w zajęciach
oferowanych w ramach
niniejszego projektu?

OŚWIADCZENIE
Pouczony/a i świadomy/a
wiadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajania prawdy,
niniejszym oświadczam, iż:
zgłaszam chęć udziału w projekcie „Świętokrzyska Lokomotywa aktywizacji” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
ego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Wł
Włączenie
czenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie
RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca
zwi kszaj ca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe);
konkursowe)
zapoznałem/am si
się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulamini
Regulaminiee Projektu i zgodnie z wymogami jestem
uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuj
Akceptuję warunki Regulaminu. Jednocze
Jednocześnie
nie zobowiązuję
zobowi zuj si
się do niezwłocznego
poinformowania Beneficjenta o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym (dane kandydata, dane
kontaktowe, status);
zostałem/łam poinformowany, żee projekt jest współfinansowany przez Uni
Unię Europejską
Europejsk ze środków
rodków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego;
Świętokrzyskiego
nie jestem osob
osobą odbywającą
odbywaj
karę pozbawienia wolno
wolności;
ci;
zostałem/am poinformowany/a o mo
możliwości
liwo ci odmowy podania danych wra
wrażliwych,
liwych, tj. danych rasowych i etnicznych oraz
dotyczących
dotycz
cych stanu zdrowia lub innej niekorzystnej sytuacji, w której się znajduję;
wyrażam
wyra
am zgod
zgodę na przekazywanie mi informacji drogą
drog telefoniczn
telefoniczną lub elektroniczn
elektroniczną (e
(e-mail),
mail),
wyrażam
wyra
am zgod
zgodę na odbycie szkolenia w innym miejscu niż
ni moje miejsce zamieszkania,
zostałem/-am poinformowany/a,, że złożenie
zł enie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
udziału w Projekcie.
zostałem/am poinformowany/aa o obowiązku dostarczenia Beneficjentowi dokumentów potwierdzających zatrudnienie
(kopia umowy o pracę,, kopia umowy cywilno-prawnej,
cywilno
zaświadczenie z zakłady pracy o zatrudnieniu,
zatrudnieniu wpis do CEIDG
lub KRS oraz dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres min.3m-cy,
min
zarówno
w przypadku podj
podjęcia
cia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i do 3 mie
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie;
projekcie
zostałem/am
em/am poinformowany/a o obowią
obowiazku dostarczenia Beneficjentowi zaśświadczenia o podjęciu
nauki/kursów/szkoleń,,
kopii
uzyskanych
kwalifikacji,
kopii
kopii
umowy
o
wolonotariacie,
opinii
psychologa/pedagoga/pracownika
a/pedagoga/pracownika socjalnego/terapeuty/doradcy
socjalnego/terapeuty/doradcy zawodowego, informacji o podjęiu
podj
leczania, opinii
lekarza o stanie zdrowia oraz zaśświadczenie
wiadczenie o rejestracji w PUP zarówno w przypadku przerwania udziału
udzia jak i do 3
miesięcy od ukończenia udziałuu w projekcie;
projekci
zostałem/am
em/am poninformowany/a o obowiązku
obowi zku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników
wska
rezultatu, tj.
status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia
zako
udziału w projekcie;
zostałe/am
e/am poinformowany/a o obowiązku
obowi
rejestracji w urzędzie pracy do 4 tygodni od zakońńczenia udziału w projekcie
w przypadku, kiedy nie podejmę zatrudnienia;
wyrażam
wyra
am zgod
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez Beneficjenta
na etapie rekrutacji,
oświadczam,
wiadczam, iiż nie korzystam z ttego
ego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię
Uni
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejsk
wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają
odpowiadaj stanowi faktycznemu i ssą prawdziwe
prawdziwe,

Miejscowość i data

Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
/Kandydatki

Do formularza zgłoszeniowego przedkładam poni
poniższe
sze zał
załączniki
czniki (je
(jeśli
li dotyczy):
Zaświadczenie
Za
wiadczenie OPS o korzystaniu ze świadczeń
świadcze pomocy społecznej.
Orzeczenie o niepełnosprawno
niepełnosprawności
ci lub inny dokument poświadczający
po wiadczaj cy stan zdrowia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami)
niepełnosprawno ciami)
Oświadczenie/Zaświadczenie
Za wiadczenie o korzystaniu z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
ywno ciowa 2014-2020.
2014
Oświadczenie
wiadczenie Kandydata/Kandydatki o posiadaniu statusu osoby zagrożonej
zagro onej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Oświadczenie
wiadczenie o przynale
przynależności
no ci do grupy docelowej.

