Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Data przyjęcia formularza:
…….……………..
Podpis osoby przyjmującej formularz:

…………………

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Akademia Wiedzy i Doświadczenia ” nr POWR.01.02.02-04-0038/17
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar”
Dorota Wierzgała w partnerstwie z Fundacją Pro Omnis
–Należy wypełnić wszystkie pola z pięciu części (I, II, III, IV, V) Formularza zgłoszeniowego.
–Formularz należy wypełnić czytelnie (komputerowo lub odręcznie DRUKOWANYMI literami).
–Brak wymaganego własnoręcznego, czytelnego podpisu pod Formularzem zgłoszeniowym oraz brak
wymaganego załącznika w postaci dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy traktowane są jako
błędy formalne i skutkują odrzuceniem.

I. Dane osobowe
Płeć:
 kobieta
mężczyzna

Nazwisko



Imię (imiona)
Data i miejsce urodzenia

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)

PESEL

□ posiadam numer PESEL: __

(proszę wstawić znak x przy wybranej
pozycji)

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Miejsce urodzenia

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

□ nie posiadam numeru PESEL

Adres zamieszkania
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego1)

1

……………………………………………………………………….
……………………………..………………….………………...……

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien
umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu.
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Adres do korespondencji2

Wykształcenie

(proszę wstawić znak x przy wybranej
pozycji)

……………………………………………………………………….
……………………………..………………….………………...……
 niższe niż podstawowe
lub brak wykształcenia (ISCED 0)

(dotyczy osób, które ukończyły 6-letnią szkołę podstawową)

(brak formalnego wykształcenia)

 gimnazjalne (ISCED 2)

 ponadgimnazjalne (ISCED 3)

(dotyczy osób, które ukończyły 3-letnie gimnazjum

(dotyczy osób, które ukończyły: liceum ogólnokształcące, liceum

lub 8-letnią szkołę podstawową)

profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące,
technikum uzupełniające lub zasadniczą szkołę zawodową)

 policealne (ISCED 4)

(dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)

Dane kontaktowe3

 podstawowe (ISCED 1)

Telefon stacjonarny

 wyższe (ISCED 5-8)

(dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały tytuł
licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

Telefon komórkowy

Adres poczty elektronicznej
(e-mail)

II. Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x)
Oświadczam, że:
Przynależność do
grupy NEET

jestem osobą niepracującą (tzn. bierną zawodowo)

(zgodnie z definicją
przyjętą w Programie
Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 –
2020)

jestem osobą nie uczestniczącą w kształceniu formalnym
w trybie stacjonarnym

Można zaznaczyć więcej
niż jedno pole

jestem osobą nieszkolącą się

Status na rynku
pracy

Wiek

 nie


tak

 nie


tak

 nie


tak

 nie

 nie

(tzn. kształceniu w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz w kształceniu na poziomie wyższym
w formie studiów wyższych, doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)
(tzn. osobą nieuczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonania pracy – czyli w okresie
ostatnich 4 tygodni nie brałem/am udziału w tego typu formie aktywizacji
finansowanej ze środków publicznych)

jestem osobą bierną zawodowo (osoby bierne zawodowo, to osoby,
które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne). 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.

jestem osobą w wieku 15 – 29 lat

2

Należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.

3


tak

tak

Kandydat/ka jest zobowiązany/a do podania przynajmniej jednej formy kontaktu.
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Zamieszkanie

Zamieszkuje na obszarze województwa kujawskopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tak
Poziom
wykształcenia/
Niepełnosprawność

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach4 - osoba 
posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne tak
(ukończone liceum, technikum, technikum uzupełniające,
zasadnicza szkoła zawodowa)
lub osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności z

 nie

 nie

wykształceniem policealnym i wyższym

4

- wykształcenie PONADGIMNAZJALNE, ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów
wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki
na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu
nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.
Osoby przystępujące do projektu należy wykazać tylko raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem uczestników,
którzy nie ukończyli jeszcze poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w przyjętym w kraju zwyczajowo lub prawnie wieku obowiązku szkolnego.
Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie
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Grupy określone dla Jestem osobą z kategorii NEET przyjętą w Programie
tak
trybu konkursowego Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz
w Poddziałaniu
nie należę do grupy określonej dla trybu konkursowego w
1.3.1 PO WER
Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, tj.:
1) młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej
pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji
pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
a.
wychowanków pieczy zastępczej
powyżej 15 roku życia, którzy po
zakończeniu pobytu w instytucjach
pieczy zastępczej powrócili do rodzin
naturalnych,
b.
wychowanków pieczy zastępczej
powyżej 18 roku życia, którzy założyli
własne gospodarstwo domowe,
c.
wychowanków pieczy zastępczej
powyżej 18 roku życia, którzy
usamodzielniają się i mają trudności ze
znalezieniem
zatrudnienia
po
zakończeniu pobytu
w instytucjach
pieczy zastępczej,

 nie
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2) matek opuszczających pieczę (do roku po
opuszczeniu instytucji pieczy),
3) absolwentów młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
4) absolwentów
specjalnych
ośrodków
szkolno-wychowawczych i specjalnych
ośrodków wychowawczych (do roku po
opuszczeniu),
5) matek przebywających w domach samotnej
matki,
6) osób młodych opuszczających
zakłady
karne lub areszty śledcze (do roku po
opuszczeniu).

Ponadto należę do poniższych grup:
- kobiety;
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tak

nie

- osoby z niepełnosprawnościami5;


tak


nie

- osoby długotrwale bezrobotne6;


tak


nie

- osoby o niskich kwalifikacjach7.


tak


nie

III. Status społeczny i ekonomiczny w chwili przystąpienia do projektu
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące danych wrażliwych. Istnieje możliwość odmowy podania danych
wrażliwych. Odmowa podania informacji w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się
przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi
do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x)
Oświadczam, że:
1.

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej 8 lub etnicznej9, migrantem, osobą obcego pochodzenia10.
 tak
 nie
 odmowa podania informacji

(Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do
mniejszości)

5

Osoby z niepełnosprawnościami – stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.
zm.), a także osoby 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). Należy załączyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełn osprawności
poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6

Osoby długotrwale bezrobotne – stanowią osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(>12 miesięcy).

7

Osoby o niskich kwalifikacjach – to osoby posiadające wykształcenia na poziomie ISCED 3 włącznie. ISCED 3: wykształcenie
ponadgimnazjalne ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub
umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki
na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po
rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. Do
formularza należy załączyć kserokopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły.
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2.

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań.
 tak
 nie

(Osoby 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)

3.

Jestem osobą z niepełnosprawnością (dane wrażliwe)
 tak
 nie
 odmowa podania informacji

(osoba niepełnosprawna 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.), a także osoba z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111,
poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia)
Należy załączyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność
z oryginałem.

4.

Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
 tak
 nie
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu.
 tak
 nie
(gospodarstwo domowe11, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni
zawodowo)

8

Mniejszości narodowe – to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska,
żydowska.

9

Mniejszości etniczne – to mniejszość: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.

10

Migrant, osoba obcego pochodzenia – cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego
pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu
na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził
się poza terenem Polski.

11

Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni
zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania, dzieląca
wydatki domowe lub codzienne potrzeby, wspólnie zamieszkująca.
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona)
mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie
lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest:
- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale,
domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele
robotnicze itp.
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5.

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu12
 tak
 nie

6.

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) (dane wrażliwe)
 tak
 nie
 odmowa podania informacji

(osoba z wykształceniem na poziomie niższym niż podstawowe lub bez wykształcenia będąca poza wiekiem typowym dla
ukończenia poziomu wykształcenia podstawowego, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu
do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające
na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to
obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie).

IV. Oświadczenia
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem projektu „Akademia Wiedzy i Doświadczenia” i
zobowiązuję się do jego przestrzegania i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego postanowienia.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Akademia Wiedzy i Doświadczenia”; projekt dla osób biernych
zawodowo zamieszkujących powiat: bydgoski oraz nakielski i miasto Bydgoszcz jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 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.
3. Przyjmuję do wiadomości, że informacje dotyczące mojego statusu na rynku pracy w chwili przystąpienia do
Projektu mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. kontroli skarbowej) na podstawie
krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.
4. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.
5. Zawarte w Formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe i jednocześnie zobowiązuje się do
natychmiastowego poinformowania Ośrodka Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar” o zmianie jakichkolwiek danych
osobowych i kontaktowych oraz oświadczeń zawartych w formularzu.
6. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

…….…………….…..........................................................
data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
.....................................................................................
czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta,
12

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają
z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.
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odpowiedzialnej za weryfikację danych Kandydatów do udziału w projekcie

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych na potrzeby
prowadzenia rekrutacji przez Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar” (zgodnie z z przepisami Ustawy z
dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
…….…………….…..........................................................
data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

V. Do formularza zgłoszeniowego dołączam poniższe dokumenty
1.

Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy urząd pracy o niewidnieniu
w rejestrze osób bezrobotnych (wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia
formularza zgłoszeniowego).

 tak

 nie

2.

Kopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły.

 tak

 nie

3.

Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczona przez kandydata za
zgodność z oryginałem.

 tak

 nie

4.

Inne (jakie):

 tak

 nie

……………………………………………………………………………………………………………………..

