Załącznik nr 1
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„NOWE KWALIFIKACJE – NOWE MOŻLIWOŚCI”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet VI – Rynek pracy
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
DANE PERSONALNE:
1.

Nazwisko: ……………………………………

2.

Imiona: ………………………………………..

3.

Data urodzenia:

4.

Pesel:

-

-

ADRES ZAMIESZKANIA:
6.

Miejscowość: ………………………………………………

Ulica: ……………………………

8.

Nr domu: …………

10.

Powiat: ………………………

11.

Województwo:

12.

Telefon domowy:

13.

Telefon komórkowy:

14.

Pełnię opiekę nad

5.

Kod pocztowy:

7.

-

9.

Nr mieszkania: ……………

Wielkopolskie

-

-

□ osobą zależną □ dzieckiem do 7 lat
15.

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
16. Jestem osobą (zaznaczyć właściwe):

□

Bezrobotną (Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz.
zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: - niezatrudnioną i
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie
wieczorowym albo zaocznym, - zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania
stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, - ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat
w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.).

□

Długotrwale bezrobotną (Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat).
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□

Bierną zawodowo (Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie
nie zalicza się do kategorii bezrobotni).

□

Uczącą się lub kształcącą (Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia
formalnego i nieformalnego).
- Pełna nazwa szkoły/uczelni/innej placówki dydaktycznej ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Profil/specjalność/kierunek kształcenia ……………………………………………………………
17. Wykształcenie (zaznacz właściwe):

□ brak (brak formalnego wykształcenia)
□ podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
□ gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
□ ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średnie – wykształcenie
średnie lub zasadnicze zawodowe)

□ pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)

□ wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)
18. Jestem zainteresowana/ zainteresowany udziałem w jednej spośród poniższych form
wsparcia oferowanych w ramach projektu (zaznaczyć jedną, wybraną formę wsparcia):





Grupa I – 20 osobowa: Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego (160 godzin +
egzamin zewnętrzny)).
Grupa II – 15 osobowa: Kurs kierowca zawodowy C+E (95 godzin + egzamin
zewnętrzny).
Grupa III – 15 osobowa: Kurs projektant grafiki i multimediów (50 godzin + egzamin
wewnętrzny).

Uwaga! Po zakwalifikowaniu do projektu i podpisaniu deklaracji uczestnictwa w projekcie
Uczestnik będzie zobowiązany uczestniczyć we wszystkich rodzajach zajęć oferowanych w
ramach jednej z wybranych powyżej form wsparcia tj.
- 6 godz. indywidulanego doradztwa zawodowego oraz stworzenia Indywidulanego Planu
Działań,
- 5 m-cy płatnego stażu zawodowego ściśle związanego z nowymi kwalifikacjami,
- 8 godz. spotkań z doradcą zawodowym.
Oświadczam, że podane przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym informacje
odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Zostałam/ zostałem
poinformowana/ poinformowany o odpowiedzialności prawnej, jaką poniosę w
przypadku podania nieprawdziwych danych.

..........................................................

..........................................................

(data i czytelny podpis kandydata/ kandydatki)

(podpis Koordynatoraa projektu)
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