Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych – młodzieży NEET, na podkarpackim
rynku pracy”. Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie
kompletne, poprawnie wypełnione formularze.

Tytuł i numer projektu:

,,Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych – młodzieży NEET, na podkarpackim
rynku pracy’’ nr WND-POWR.01.02.02-18-0178/15

Oś priorytetowa

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie:

1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nr formularza
Data i godzina wpływu
Podpis przyjmującego
Formularz

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI
Wszystkie pola muszą być wypełnione

Nazwisko
Imię/ Imiona
Orzeczenie o
niepełnosprawności

PESEL
Płeć

 TAK
 NIE

 Kobieta
 Mężczyzna

Wiek
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Miejsce zamieszkania1/Dane kontaktowe
należy podać adres zamieszkania, który umożliwi również dotarcie do Uczestnika/Uczestniczki projektu w przypadku kiedy zostanie
on/ona wytypowany/wytypowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym

Nr
domu

Ulica
Miejscowość

Nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

-

Poczta

Powiat

Województwo

Telefon
stacjonarny2

Telefon
komórkowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Obszar zamieszkania

□ miejski

□ wiejski

II. Oświadczenia
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z zasadami rekrutacji i udziału w Projekcie „Wielopłaszczyznowe
wsparcie osób młodych– młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy” zawartymi
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptuję wszystkie postanowienia
ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone ww. Regulaminie.
2. Jestem/nie jestem* osobą młodą w wieku 15-29 lat, która:


nie pracuje (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo) oraz



nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) oraz



nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonania pracy). Nie brałem/brałam* udziału w tego typu formie
aktywizacji finansowej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

3. Jestem/nie jestem* zarejestrowany/zarejestrowana* jako osoba bezrobotna lub poszukująca
pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla mojego miejsca zameldowania stałego
lub czasowego. Celem potwierdzenia Kandydaci powinni przedłożyć zaświadczenie z urzędu
pracy o niefigurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych.
4. Jestem/nie jestem* osobą bierną zawodowo, tj. nie tworzę zasobów siły roboczej
(tzn., nie pracuję i nie jestem osobą bezrobotną).
5. Zamieszkuję/nie zamieszkuję* (zgodnie z KC) na terenie województwa podkarpackiego,
pod adresem wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym.
6. Na dzień złożenia dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu „Wielopłaszczyznowe wsparcie osób
1

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
2
Uczestnik jest zobowiązany podać przynajmniej jedną formę kontaktu.
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młodych – młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy” mój wiek mieści się/ nie mieści
się* w zakresie 15-29 lat (tj. ukończyłem/ukończyłam 15 lat i nie ukończyłem/ukończyłam* 30
lat).
7. Jestem/nie jestem* osobą młodą, w tym niepełnosprawną, w wieku 15-29 lat bez pracy, która
nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET z następujących grup
docelowych (objętych wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER):


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 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).

8. Jestem/nie jestem* osobą niepełnosprawną3, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), i/lub osobą z zaburzeniami psychicznymi
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011
r. Nr 231, poz. 1375),
9.

Posiadam wykształcenie4:


Podstawowe (ISCED 1)



Gimnazjalne (ISCED 2)



Ponadgimnazjalne (ISCED 3)



Policealne (ISCED 4)



Wyższe (ISCED 5-8)

10. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/zatrudniona* na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego,
a także nie prowadzę działalności gospodarczej ani rolniczej.
11. Zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana*, że projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie
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1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie
1.2.2) wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
12. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Wielopłaszczyznowe wsparcie h osób
młodych – młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy” oraz zgodę na udział
w postępowaniu rekrutacyjnym.
13. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału
w Projekcie nie będę wnosił/wnosiła* żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta projektu
– Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl.
14. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie.
15. Zobowiązuję się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia
wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu
lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz wzięcia udziału
w badaniach ankietowych.
16. Zobowiązuję się dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia, w terminie
3 miesięcy następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie (przez 3 miesiące
jest rozumiany okres 90 dni kalendarzowych). Przez podjęcie zatrudnienia rozumie się stosunek
pracy, stosunek cywilnoprawny bądź podjęcie działalności gospodarczej.
17. Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana o możliwości odmowy podania danych
wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności
narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania
w niekorzystnej sytuacji społecznej).
18. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Beneficjenta projektu o zmianie
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym
oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia).
19. Wypełnienie i złożenie niniejszego formularza stanowi zgodę na przetwarzanie zawartych
powyżej danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Caritas
Archidiecezji Przemyskiej do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji,
monitoringu i ewaluacji projektu „Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych –
młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy”.
20. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (email).
21. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Caritas Archidiecezji
Przemyskiej (w całości i we fragmentach, wraz z późn. zm.), w celu realizacji, monitoringu,
ewaluacji, kontroli i promocji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o celu
wykorzystania mojego wizerunku.
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* niepotrzebne skreślić
3
osoby z niepełnosprawnością przedkładają orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważny dokument
4
według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia
lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym
i załącznikach do Formularza zgłoszeniowego są zgodne z prawdą.

…………………………………………………………………

Data i podpis Kandydata/Kandydatki

Załączniki:
1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważny dokument.
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niefigurowaniu w rejestrze osób
bezrobotnych.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości.

............................................................................................
(data i czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta projektu)
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