Załącznik nr 1 do regulaminu udziału w projekcie nr RPWP.06.02.00-30-0095/17
Formularz rekrutacyjny
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa VI
Rynek pracy
Działanie 6.2
Aktywizacja zawodowa
Projekt „Zadbaj o swój rozwój zawodowy” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska na podstawie
Umowy nr RPWP.06.02.00-30-0095/17-00
zawartej z Zarządem Województwa
Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.
Data wpływu Formularza do biura
projektu
Podpis osoby przyjmującej formularz
Numer ewidencyjny
I. Dane personalne potencjalnego Uczestnika projektu
1 Imię/Imiona:
2

Nazwisko:

3

Data i miejsce urodzenia:

4

PESEL:

5 Płeć
KOBIETA MĘŻCZYZNA
II Adres zamieszkania (Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj.
miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien umożliwić
kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu)
1 Miejscowość:
2

Ulica:

3

Nr domu:

4

Nr lokalu:

5

Kod pocztowy:

6

Gmina:

7

Powiat:

8

Województwo:

III Dane kontaktowe:
1 Telefon kontaktowy:
2 Adres e-mail:
IV Aktualny status na rynku pracy 1
Jestem osobą bezrobotną2
1 (w przypadku zaznaczenia
odpowiedzi TAK do formularza
należy załączyć oświadczenie osoby
bezrobotnej)
Jestem osobą długotrwale
bezrobotną3
Jestem osobą zarejestrowaną w
Powiatowym Urzędzie Pracy
(w przypadku zaznaczenia
odpowiedzi TAK do formularza
należy załączyć aktualne
zaświadczenie o statusie osoby
bezrobotnej pobrane z Powiatowego
Urzędu Pracy)
2 Jestem osobą bierną zawodowo4 (w
przypadku zaznaczenia odpowiedzi
TAK do formularza należy załączyć
oświadczenie osoby biernej
zawodowo)
Osoba ucząca się

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Osoba nieuczestnicząca w
TAK NIE
kształceniu lub szkoleniu
V Wykształcenie
Niższe niż podstawowe (ISED 0)
Podstawowe ( ISED 1)
Gimnazjalne (ISED 2)
Ponadgimnazjalne – w tym średnie (ISED 3)
Policealne (ISED 4)
Wyższe (ISED 5-8)
VI Kryteria premiujące:
1 Osoba z niepełnosprawnościami5 (w
TAK NIE ODMOWA ODPOWIEDZI
przypadku zaznaczenia odpowiedzi

1 Projekt skierowany jest wyłącznie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
2 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienie
3 Osoba bezrobotna powyżej 12 miesięcy
4 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna) .

tak należy dostarczyć dokument
potwierdzający status osoby
niepełnosprawnej)
2
3
4
5

Jestem osobą w wieku 50 lat i
więcej
Jestem osobą długotrwale
bezrobotną
Zamieszkuję subregion pilski
Posiadam wykształcenie
podstawowe lub niższe (ISED 01)

VII INNE:
1 Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia
2 Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do
mieszkańi
3 Osoba przebywająca w
gospodarstwie domowym bez osób
pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
4 Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
5 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione
powyżej)ii

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE ODMOWA ODPOWIEDZI

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE ODMOWA ODPOWIEDZI

Niniejszym oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach projektu „Wszyscy pracujemy”.
2. wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu europejskiego
i Rady (UE) 2016/676 do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji w ramach w/w projektu
3. zgłaszam się do projektu z własnej inicjatywy kierowany potrzebą podniesienia kompetencji.
4. 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

..........................................
miejscowość, data

….........................................
czytelny podpis

5 Osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 siernia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. Z 2017 r., poz. 882, z późn. zm.)a także osobę z zaburzeniami
psychologicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2018,
poz.511. Z póź zm).

i) Definiowane zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której
wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
* Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
* 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). Osoby dorosłe mieszkające z
rodzicami nie powinny nie należą do przedmiotowej grupy, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w
nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.
ii) Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, a nie objętych
wskaźnikami dot. osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących,
gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz
pochodzenie z obszarów wiejskich powinno zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej
sytuacji społecznej, jeśli te cechy uznawane są za niekorzystne na poziomie krajowym i powodują potrzebę specjalnej
pomocy na rynku pracy. Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie,
wiek lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1, objęta jest wspólnymi wskaźnikami i nie
powinna być uwzględniana w tym wskaźniku. Przykładem takiego uczestnika może być osoba z wykształceniem na
poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) i jest poza wiekiem typowym dla
ukończenia poziomu ISCED 1. Innym przykładem uczestników, których należy wykazać we wskaźniku są byli
więźniowie, narkomani itp. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji
(np. z ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach
(dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w
niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może
zostać rozszerzony przez projektodawcę.

