FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1 Organizator projektu

stowarzyszenie Nasza Wielkopolska

2 Tytuł projektu

Jestem Europejczykiem - znam języki obce

3 Nr projektu

RPWP.08.02.00-30-0170/15

4

Oś Priorytetowa, Działanie w ramach których
realizowany jest projekt

8: Edukacja, 8.2. Uczenie się przez całe życie

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ NA SZKOLENIE Z
JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  NIEMIECKIEGO

Lp

Nazwa

Opis

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć


Kobieta

4

PESEL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

Posiadany status osoby niepełnosprawnej (proszę
zaznaczyć właściwe)

 Tak

6

Posiadany stopień niepełnosprawności – jeżeli dotyczy
(proszę zaznaczyć właściwe)

 lekki
 umiarkowany
 znaczny

7

Ulica

8

Nr domu/lokalu

9

Miejscowość


Mężczyzna

 Nie

Odmowa
odpowiedzi

10 Kod pocztowy
11 Województwo
12 Powiat
13 Telefon
14 Adres poczty elektronicznej (e-mail)
 MIEJSKI (obszar położony w
granicach administracyjnych miast)

15 Obszar

 WIEJSKI (osoby przebywające na
obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze
stopniem urbanizacji (DEGURBA kat. 3).
Obszary słabo zaludnione to obszary, na
których więcej niż 50% populacji
zamieszkuje tereny wiejskie)

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Lp

Nazwa

Opis

Opieka nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
(proszę zaznaczyć właściwe)

 Tak

 Nie

Uczestnictwo we wsparciu LLL (wsparcie oferowane
wcześniej w projektach w ramach Programu
16
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) (proszę
zaznaczyć właściwe)

 Tak

 Nie

15

17

18

Wykształcenie1
(proszę zaznaczyć właściwe)

 podstawowe
 gimnazjum
 zasadnicza szkoła
zawodowa
 liceum ogólnokształcące
 liceum profilowane
 technikum
 uzupełniające liceum
ogólnokształcące
 technikum uzupełniające

Status na rynku pracy
(proszę zaznaczyć właściwe)

 pracujący
 bezrobotny2
zarejestrowany w
Powiatowym Urzędzie
Pracy
 bezrobotny nie
zarejestrowany w
Powiatowym Urzędzie
Pracy
 bierny zawodowo3
 bierny zawodowe
kształcący się

Wielkość przedsiębiorstwa
19
…......................................................................................
(nazwa zakładu pracy)4

mikro
małe
średnie
duże
smozatrudnienie
administracja publiczna
nie dotyczy

Niniejszym oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.

wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach projektu „Jestem Europejczykiem - znam języki obce”
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 Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji w ramach w/w projektu
zgłaszam się do projektu z własnej inicjatywy kierowany potrzebą podniesienia kompetencji.
świadomy/-a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu i
w załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

…...........................................
podpis

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

1

projekt skierowany jest wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach tzn. z co najwyżej średnim wykształceniem (do poziomu ISCED3

2

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne

zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności
ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami
bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych;
3

Osoby bierne zawodowo - 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. Do osób biernych zawodowo zalicza się również emerytów i rencistów. 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.)
4

Dotyczy osób, które w polu 18 zaznaczyły „pracujący”

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

