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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie 

 

  

FFOORRMMUULLAARRZZ  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIOOWWYY  

do Projektu „Zawodowo aktywni” nr RPLU.09.01.00-06-0059/16 

 

Tytuł i numer Projektu Zawodowo aktywni, RPLU.09.01.00-06-0059/16 

Priorytet 9. Rynek pracy 

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE 

Wszystkie pola muszą być wypełnione 

Imię  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Płeć:                                                     kobieta                              mężczyzna 

PESEL:            Brak PESEL:             Tak            Nie 

Adres zamieszkania:              obszar miejski     obszar wiejski 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Gmina  

Kod pocztowy  Poczta  

Województwo  Powiat  

Dane kontaktowe (proszę podać przynajmniej jedną formę kontaktu) 

Numer telefonu   

Adres e-mail  

Wykształcenie (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „x” i uzupełnić) 

 Poziom ISCED Nazwa programu/szkoły   

 Poziom 0 Przedszkole/brak 

 Poziom 1 Szkoła podstawowa 

 Poziom 2 Gimnazjum 

 Poziom 3 Liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa - ponadgimnazjalne 

 Poziom 4 Szkoły policealne 

 Poziom 5 Studia krótkiego cyklu np. kolegium językowe, kolegium nauczycielskie 

 Poziom 6 Studia licencjackie 

 Poziom 7 Studia magisterskie, studia uzupełniające magisterskie, 

 Poziom 8 Studia doktoranckie 

Proszę podać nazwę 
ostatniej uczelni/szkoły 

……………..…………………………………………………………………………………… 
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STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Oświadczam, że jestem (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „x”):  

 osobą fizyczną w wieku pow. 30 roku życia pozostającą bez pracy, w tym:  

 osobą pozostającą bez pracy poniżej 2 lat,  

 osobą pozostającą bez pracy 2 lata lub dłużej; 

 osobą bezrobotną1 zarejestrowaną w urzędzie pracy i należącą do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wymagane zaświadczenie z urzędu pracy), w tym:  

 osobą długotrwale bezrobotną2, 

 osobą odchodzącą z rolnictwa3; 

 zamieszkuję wg Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego w jednym z następujących powiatów:  

bialski, Biała Podlaska, parczewski, radzyński lub włodawski; 

 osobą należącą do minimum jednej z poniższych grup:  

 osoba z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie),  

 osoba po 50 roku życia;  

 osobą nieposiadającą dodatkowych kwalifikacji (m.in. brak ukończonych kursów, brak doświadczenia praktycznego, itd.) 

STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU  

Oświadczam, że jestem (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „x”): 

 Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia (dane wrażliwe)  
 tak,    nie,    odmawiam podania informacji.  

 Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań4  tak,    nie. 

 Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (dane wrażliwe)  tak,    nie,   odmawiam podania informacji. 

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROJEKCIE (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „x”) 

 Ulotka/plakat informacyjny                                   Ogłoszenie na portalu z ogłoszeniami 

 Spotkanie informacyjne                                        Strona internetowa projektu 

 Znajomi                                                                 Inne (jakie?) …………………………………………………….…… 

                                                
1 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu 
badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 
2 Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku osób w wieku 30 lat i więcej osoby długotrwale bezrobotne to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 
12 miesięcy (>12 miesięcy). 
3 Osoba odchodząca z rolnictwa  – to rolnik lub członek rodziny rolnika (tzn. współmałżonek lub domownik) ubezpieczony w KRUS, zarejestrowany jako osoba bezrobotna 
w Urzędzie Pracy i jednocześnie należący do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po  50  roku  życia,  osoby niepełnosprawne, 
długotrwale  bezrobotne lub  o niskich kwalifikacjach), a jego gospodarstwo rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. 
4 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  migrantów,  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). 
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OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Zawodowo aktywni”, akceptuję jego warunki i zgodnie 
z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w Projekcie „Zawodowo aktywni”. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie „Zawodowo aktywni” oraz zgodę na udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym.  

4. Mam świadomość, że szkolenie może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania i wyrażam na 
to zgodę. 

5. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 
Projektu. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani 
zastrzeżeń do Organizatora Projektu EURO-FUTURA Sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/8, ani do 
Partnera Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach, ul. Paderewskiego 4. 

6. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w Projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora Projektu.  

7. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora 
Projektu oraz podmioty zewnętrzne działające na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.  

8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych.  
9. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a 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 rolnej. 
10. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu 

społecznego. 
11. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu danych potrzebnych do wyliczenia 

wskaźnika rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w stażu, kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni od zakończenia 
udziału w Projekcie.  

12. Zobowiązuję się do przekazania informacji  na temat swojej sytuacji po opuszczeniu  Projektu,  w  tym do  dostarczenia 
dokumentów  potwierdzających  podjęcie  pracy  (kopii  umowy  o  pracę  lub  umowy  cywilnoprawnej,  zaświadczenia 
z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 
trzy  miesiące,  dowód  opłacenia  należytych  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  przez  co  najmniej  trzy  miesiące 
prowadzenia działalności gospodarczej) w trakcie uczestnictwa w Projekcie jak i w okresie 3 miesięcy po zakończeniu  
udziału w Projekcie – o ile Uczestnik/czka podejmie pracę. 

13. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Organizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych 
i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie 
zatrudnienia).  

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu: EURO-FUTURA Sp. z o. o.  
oraz Partnera: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara na potrzeby rekrutacji oraz realizacji Projektu „Zawodowo 
aktywni” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). 

15. Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Formularzy zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a, że w razie złożenia przeze mnie oświadczenia 
niezgodnego z prawdą, skutkującego obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału 
w Projekcie „Zawodowo aktywni”, EURO-FUTURA Sp. z o. o.  będzie miało prawo dochodzić ode mnie roszczeń na 
drodze cywilnoprawnej. 

 
 

 

       …………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

Kandydata/tki do Projektu 

 

UWAGA: Formularze niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych 

 


