ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU PROJKETU „NOWE MOŻLIWOŚCI”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NAZWA
Tytuł projektu

Nowe możliwości

Nr projektu

RPKP.08.05.02-04-0227/20

Priorytet

8 Aktywni na rynku pracy

Działanie

8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

Poddziałanie

8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Organizator projektu

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych, ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, UWZGLĘDNIAJĄC WSZYSTKIE POLA.

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE
Imię
Nazwisko
Płeć ☐ kobieta

☐ mężczyzna

Wiek (w chwili przystąpienia do projektu):
Data urodzenia



DANE
OSOBOWE/
KONTAKTOWE

PESEL

(adres
zamieszkania w
rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego1)

Województwo

Telefon
e-mail

Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
ISCED 0 - niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1 - podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
ISCED 2 - gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ISCED 3 - ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej
zawodowej)

ISCED 4 - policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie



szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
ISCED 5 - 8 - wyższe (kształcenie ukończone na poziomie wyższym)

1



1

Zgodnie z art.25 Ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
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Wykształcenie








miejski (miasta, obszary gęsto zaludnione): lokalne jednostki administracyjne, w
których co najmniej 50% ludności mieszka w „ośrodkach miejskich” (DEGURBA 1);



pośredni (małe miasta i przedmieścia, obszary o średniej gęstości zaludnienia):
lokalne jednostki administracyjne, w których poniżej 50% ludności mieszka w
„ośrodkach miejskich”, jednocześnie poniżej 50% ludności mieszka w „komórkach
siatki obszarów wiejskich” (DEGURBA 2);
wiejski (obszary wiejskie, obszary słabo zaludnione): lokalne jednostki
administracyjne, w których ponad 50% ludności mieszka w „komórkach siatki
obszarów wiejskich” (DEGURBA 3).

OBSZAR
ZAMIESZKANIA
WEDŁUG STOPNIA
URBANIZACJI (zgodnie z
klasyfikacją DEGURBA)



Pierwsze 2 typy lokalnych jednostek administracyjnych określane są łącznie w ramach tej klasyfikacji
jako obszary miejskie.



Oświadczam, że jestem osobą pracującą, przewidzianą do zwolnienia lub
zagrożoną zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Do wniosku załączam zaświadczenie z zakładu pracy dotyczące przewidzianego
zwolnienia lub zagrożenia zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu projektu.



Oświadczam, że jestem osobą zwolnioną w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Do formularza załączam:
 zaświadczenie z zakładu pracy o zwolnieniu z pracy zgodnie z załącznikiem
nr 3 do regulaminu projektu

 kserokopię świadectwa pracy/wypowiedzenia


STATUS NA RYNKU
PRACY
(bezrobotny/ bierny)

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną - tzn. pozostaję bez pracy, ale jestem
gotowy(a) do podjęcia pracy i aktywnie poszukuję zatrudnienia. Definicja ta
uwzględnia zarówno osoby zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy jako
bezrobotne, jak i osoby które nie są zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy jako
bezrobotne.
tzn. jestem (można zaznaczyć 1 odpowiedź):



osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy
(należy dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy)

 osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy - nie
pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję
pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia (należy dołączyć zaświadczenie z ZUS
potwierdzające status)
2
 Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo - tzn. nie pracuję, nie jestem

zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy
(należy dołączyć zaświadczenie z ZUS potwierdzające status)

DANE DODATKOWE

 Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
lub pracującą lub uczącą się na terenie woj. kujawsko - pomorskiego
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Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in.
studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spo wodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który
nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny)
nie są uznawane za bierne zawodowo. Dzieci i młodzież do 18 r. ż. są co do zasady uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których
można je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę). Studenci studiów stacjonarnyc h, którzy są zatrudnieni (również na część
etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych)
oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparci em (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną. Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo, pod
warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje
wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą.

2

2

 Oświadczam, że jestem osobą posiadającą niskie kwalifikacje - posiadam
wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie (tj.: brak, podstawowe,
gimnazjalne, ponadgimnazjalne włącznie).
Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami3:
(należy dołączyć orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia)

 tak

 nie

 odmowa podania informacji

Oświadczam, że jestem osobą należącą do mniejszości narodowej4 lub etnicznej5,
jestem migrantem6 albo osobą obcego pochodzenia7:
 tak

 nie

 odmowa podania informacji

Jestem osobą bezdomną lub wykluczoną z dostępu do mieszkań8:
 tak
POZOSTAŁE DANE
(dane wrażliwe)

 nie

 odmowa podania informacji

Jestem osobą znajdującą się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej:
− osoby z obszarów wiejskich (obszar wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3)*
− osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
− wykształcenie na poziomie ISCED 0
− byli więźniowie
− narkomani
 tak

 nie

 odmowa podania informacji

*Jeśli w polu obszar wg stopnia urbanizacji DEGURBA zaznaczono wartość 3, w części osoba
w innej niekorzystnej sytuacji społecznej nie można wskazać „odmowa podania informacji”
bowiem jego obszar zamieszkania wskazuje już na niekorzystną sytuację społeczną nie zaś
inne czynniki.
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Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:
a)
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,
b)
orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
c)
orzeczenie o niezdolności do pracy,
d)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,
e)
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,
f)
inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),
g)
w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.
4 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
5 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
6 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.
7 Cudzoziemcy – każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub
osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
8 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologia 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 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 nie nadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być
wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.

3
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ANKIETA POTRZEB/USPRAWNIEŃ dla osób z niepełnosprawnościami
Proszę określić potrzeby/specjalne wymagania związane z udziałem w projekcie.
 w zakresie materiałów szkoleniowych, jakie ?..........................................................................................................
 w zakresie sali szkoleniowej, jakie?..........................................................................................................................
 inne, jakie ?...............................................................................................................................................................
Proszę określić bariery/trudności związane z udziałem w projekcie.
 w zakresie materiałów szkoleniowych, jakie ?..........................................................................................................
 w zakresie sali szkoleniowej, jakie?...........................................................................................................................
 inne, jakie ?...............................................................................................................................................................

OKREŚLENIE POTRZEB WSPARCIA
Proszę o wskazanie jednego ze szkoleń, którym jest Pan/Pani zainteresowany/na najbardziej:
 Szkolenie prawo jazdy kat. C i kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
UWAGA! Warunkiem formalnym wzięcia udziału w ww. szkoleniu jest ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy
kat. B. oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego.

 inne, jakie?...............................................................................................................................................
Ostateczny wybór szkolenia zostanie określony po opracowaniu IPD, z zastrzeżeniem, że będą one zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na kujawsko-pomorskim rynku pracy tj. będą prowadziły do
zdobycia kwalifikacji lub kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monit. postępu rzeczowego realizacji PO na lata
2014-2020 z 9 lipca 2018 r) w zawodach deficytowych w kujawsko-pomorskim i/lub w powiecie/tach, z których pochodzą UP (w
oparciu u Barometr zawodów 2020 - Raport podstawowy badanie w woj. kujawsko-pomorskim).

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Nowe możliwości”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Akademickie
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych i wyrażam zgodę na udział w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.
Zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i zgodnie z
wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Akceptuję warunki Regulaminu.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o zmianach danych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym (dane uczestnika, dane kontaktowe, status).
Zostałem/am poinformowany/a, że usługi mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce
zamieszkania.
Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych tj. danych rasowych
i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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1.

4

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

10.

11.

12.

13.
14.
15.

………………………………………………….
Miejscowość

……………………………
Data

….…………………………………..……………………………….
Czytelny podpis Kandydata/tki
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8.

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych
jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach projektu.
Zostałem/am poinformowany o tym, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik/czka
projektu, będący osobą fizyczną, składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji
o ochronie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)). W przypadku uczestnika/czki projektu nieposiadającego zdolności do czynności
prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.
Zostałem/am poinformowany/a o tym, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
Zobowiązuję do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie tj.
indywidualnym doradztwie zawodowym, szkoleniach zawodowych, 3 - miesięcznych stażach
zawodowych (dotyczy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy), pośrednictwie pracy. Równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora projektu.
Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu w
terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie tj. dane dotyczące mojego statusu na rynku
pracy w przypadku podjęcia/zmiany pracy (tj. kopia umowy o pracę/zlecenie/o dzieło,
zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy), dokumenty potwierdzające fakt
rozpoczęcia działalności gospodarczej (np. wydruk potwierdzający wpis do CEiDG/KRS, dowód opłacenia
należnych składek w formie zaświadczenia wydanego przez upoważniony organ np. ZUS, US, UM lub
gminy)), (również w przypadku przerwania udziału w projekcie).
Deklaruję gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie „Nowe możliwości”
realizowanego przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych - Organizatora
Projektu.
Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.
Zostałem/am poinformowany/a o zasadach równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego
rozwoju oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.
Zostałem uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu
zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
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