…………………………….…………
(Kod formularza)

…………………………….…………
FORMULARZ REKRUTACYJNY
„Podkarpacie dla Młodych”

(data wpływu formularza zgłoszeniowego)

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszy Społecznego

DANE OSOBOWE KANDYDTA/KANDYDATKI:
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Numer PESEL:
DANE TELEADRESOWE KANDYDATA/KANDYDATKI (Miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 k.c.)
Zgodnie z brzmieniem rozdziału II art. 25 Kodeksu Cywilnego jest to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Ulica:
Nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej):
Ulica:
Nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Dane kontaktowe:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
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Oświadczenia:
Oświadczam, że jestem w wieku w przedziale 18 – 29 lat:
 Tak
 Nie
Oświadczam, że zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego:
 Tak
 Nie
Oświadczam, że jestem bierny(a) zawodowo
tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy :
 Tak
 Nie
Za bierne zawodowo są uznawane 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), chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo i takie osoby uznawane są za bezrobotne). Z kolei nie są uznawane za bierne
zawodowo osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność).

Oświadczam, że jestem osobą niekształcącą się to znaczy, że nie uczestniczę w kształceniu formalnym w
trybie stacjonarnym:
 Tak
 Nie
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolonym na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym. Osoby, które kształcą się jedynie w trybie zaocznym mogą wziąć udział w projekcie i w takim przypadku
zaznaczają opcję odpowiedź „Tak”

Oświadczam, że jestem osobą nieszkolącą się to znaczy, że nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy i w okresie ostatnich 4 tygodni nie brałem/łam udziału w
tego typu formie aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych:
 Tak
 Nie
Osoby, które szkolą się ze środków prywatnych mogą wziąć udział w projekcie i w takim przypadku zaznaczają opcję odpowiedź „Tak”.

Oświadczam, że nie należę do grupy osób określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO
WER:
 Tak
 Nie
Są to 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:
• 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
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zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
• matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
• absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
• absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
• matki przebywające w domach samotnej matki,
• osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Proszę podać okres swojej bierności zawodowej - okres liczony od momentu utraty zatrudnienia i/lub
zakończenia kształcenia i/lub ostatniego przebytego szkolenia:
………………………………………………………………………………..
Posiadam wykształcenie (proszę zaznaczyć właściwe):
 niższe niż podstawowe
 podstawowe
 gimnazjalne
 ponadgimnazjalne
 policealne
 wyższe
Proszę podać nazwę ostatnio ukończonej szkoły lub uczelni:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, iż jestem osobą niepełnosprawną:
 Tak
 Nie
Jeśli zaznaczono Tak, to proszę do formularza dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z
oryginałem dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej np. orzeczenie.
Oświadczam, że jestem kobietą powracającą na rynek pracy po urodzeniu dziecka:
 Tak
 Nie
Jeśli zaznaczono TAK, to proszę podać długość pozostawania poza rynkiem pracy po urodzeniu dziecka (w
latach)
………………………………………………….……….
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie wiejskim:
 Tak
 Nie
Specyficzne potrzeby związane z udziałem w projekcie:
W przypadku osoby z niepełnosprawnością – proszę określić niezbędne udogodnienia aby aktywnie
uczestniczyć w projekcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
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……………………………………………………………………………………………………………………………...
W przypadku konieczności opieki nad dziećmi – proszę określić niezbędne potrzeby związane z udziałem w
projekcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Preferencje dotyczące konsultacji indywidualnych:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Inne specyficzne potrzeby związane z udziałem w projekcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że podane przeze mnie w FORMULARZU REKRUTACYJNYM dane są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Rekrutacji Projektu, nie zgłaszam do niego zastrzeżeń i
akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia zawartych w FORMULARZU
REKRUTACYJNYM zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm..)
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i
zakwalifikowania mnie do Projektu, monitoringu i ewaluacji
2) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
Zostałam(em) poinformowana(y), że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..
(czytelny podpis Kandydata/Kandydatki)
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