FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA PROJEKTU
„Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” POWR.01.02.02-12-0338/15
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet 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

Uzupełnia osoba przyjmująca dokument
Beneficjent
1
Liczba punktów

STAD Sp. z o.o.

Data wpływu
Podpis

WYPEŁNIA KANDYDAT/-KA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJEKTU
Dane osobowe
1.
2.
3.
4.

Imię
Nazwisko
Płeć
Wiek w chwili przystąpienia
do projektu
6. PESEL

kobieta

mężczyzna
5. Data urodzenia

7. Wykształcenie (zaznaczyć x)

niższe niż podstawowe
ponadgimnazjalne

8. Opieka nad dzieckiem lub
opieka nad osobą zależną

Tak

podstawowe
policealne

gimnazjalne
wyższe
Nie

Miejsce zamieszkania i dane kontaktowe
1.
3.
5.
6.
8.
9.

Województwo
Gmina
Miejscowość
Ulica
Telefon kontaktowy
E-mail

2. Powiat
4. Kod pocztowy
7. Nr budynku/ lokalu

Status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
2

3

1. Osoba bierna zawodowo spełniająca definicję NEET
(tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany/-a w urzędzie pracy,
nie poszukuję pracy oraz nie uczęszczałem/-am na zajęcia w
szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym ani podczas
ostatnich 4 tygodni nie brałem/-am udziału w szkoleniu mającym
na celu uzyskania lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji
potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków
publicznych.

Tak

Nie

2.

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

Tak

Nie

2.1. w tym osoba długotrwale bezrobotna

Tak

Nie

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

Tak

Nie

3.1. w tym osoba długotrwale bezrobotna

Tak

Nie

Osoba pracująca

Tak

Nie

3.
4.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dane dodatkowe
1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia
2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu
do mieszkań
3. Osoba z niepełnosprawnościami
4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących
4.1. w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
przebywającymi na utrzymaniu
5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
wymieniony powyżej)
7. Czy uczestniczył Pan/Pani w okresie ostatnich 4 tygodni w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy, finansowanych ze środków publicznych?

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Odmowa
podania informacji

Odmowa
podania informacji

Odmowa
podania informacji

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”.
Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam, że wszystkie informacje podane przez mnie w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym i w
Oświadczeniach projektu „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do
wiadomości, iż informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje na podstawie krajowych
rejestrów pod względem ich zgodności z prawdą.

..............................................
Miejscowość, data

...............................................……………………
4
Czytelny podpis kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę Projektu

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu (przy ul. Świętokrzyskiej 12, 30-015 Kraków,
lokal 501-502, piętro V w godz. 08:00 – 16:00), za pośrednictwem innej osoby, drogą pocztową lub kurierem.
1

Suma punktów przyznany kandydatowi w procesie rekrutacji wynikająca z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Osoba bierna zawodowo to osoba, która w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje
i nie jest bezrobotna). Dodatkowo jako osoby bierne zawodowo uznaje się studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe,
zaoczne) oraz osoby będące na urlopie wychowawczym – w obu przypadkach tylko wtedy gdy nie są zarejestrowana jako osoby
bezrobotne. Osobami biernymi zawodowo nie są: osoby na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim; prowadzące działalność na własny
rachunek, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność/gospodarstwo rolne); osoby zarejestrowane w KRUS jako „domownik”; osoby objęte „zatrudnieniem subsydiowanym
3
Osoba z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15 – 29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest
bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się(tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Kształcenie formalne
w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie
dziennym.), nie szkoli się(tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli,
a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
4
W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

