Załącznik nr 1.
Data wpływu Formularza zgłoszeniowego:
…………………………………………………….……………………….
Godzina: ……………………………………………………………….
Numer rekrutacyjny: …………………………………………….

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Kompas K@riery- kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii informacyjno
komunikacyjnych w województwie dolnośląskim”
1.
2.
3.
4.

Należy wypełnić elektronicznie (w przypadku ręcznego wypełnienia dokumentu należy wypełnić go czytelnie, drukowanymi
literami).
Należy wypełnić wszystkie wymagane pola (pola nieobowiązkowe oznaczone są „gwiazdką”).
W miejscach wyboru należy postawić krzyżyk.
W rubryce, niedotyczącej danego Kandydata, wymagane jest wpisanie „NIE DOTYCZY”.

UWAGA !!!
Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić
(elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
Nie należy usuwać jakichkolwiek treści w niniejszym zgłoszeniu
Dane teleadresowe
Imię:
Nazwisko:



Kobieta
Mężczyzna

Województwo:




dolnośląskie
inne (jakie) ……………………………………..

Powiat:














wołowskiego,
górowskiego,
lwóweckiego,
jaworskiego,
jeleniogórskiego ziemskiego,
lubańskiego,
złotoryjskiego,
legnickiego ziemskiego,
dzierżoniowskiego,
kłodzkiego
wałbrzyskiego ziemskiego
ząbkowickiego

Płeć:
Pesel:

(11 cyfr)

Data urodzenia
Wiek:

(liczba pełnych skończonych lat,
obliczona na dzień złożenia Formularza
rekrutacyjnego)

KOMPAS K@RIERY

– kompleksowy program aktywizacji zawodowej

w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim

Lider Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, ul. Pasjonatów 15, 62-070 Dopiewo
Partner Business Development Group SA, ul. Wierzbięcice 44A, 61-569 Poznań
Biuro Projektu ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław

Adres zamieszkania:
(stały/czasowy)

Adres do korespondencji

(wypełnić tylko w przypadku gdy
różni się od adresu powyżej)

Telefon kontaktowy:
(UWAGA !!! Pole

obowiązkowe !!! W przypadku
braku osobistego numeru telefonu,
należy wskazać numer należący do
innej osoby, która umożliwi
nawiązanie kontaktu z
Kandydatem.)

□
□

Nr telefonu osobistego
Nr telefonu należący do innej osoby (proszę o podanie imienia i

nazwiska)………………………………………………………………………………

Nr telefonu:………………………………

Adres e-mail:

(UWAGA ! Pole obowiązkowe!)






Wykształcenie:

Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie
średnie lub zasadnicze zawodowe)
Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną, ale nie
ukończyły studiów wyższych)
Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł
licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora).

Ukończone szkoły/ uczelnie: (szkoły „podstawowe” należy wymienić tylko w
przypadku gdy stanowią jedyne uzyskane wykształcenie)
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….




Status na rynku pracy





Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności*
Członek mniejszości etnicznej
lub narodowościowej*
Migranci*
Korzystanie z pomocy
społecznej*












Bezrobotny -tj. osoba zarejestrowana w PUP, pozostająca bez pracy,
gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
Bezrobotny - tj. osoba niezarejestrowana w PUP pozostająca bez pracy,
gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
Długotrwale bezrobotny -tj. osoba zarejestrowana w PUP pozostająca bez
pracy przez okres pow.12 m-cy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie
poszukująca zatrudnienia.
Długotrwale bezrobotny- tj. osoba niezarejestrowana w PUP pozostająca
bez pracy przez okres pow.12 m-cy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie
poszukująca zatrudnienia.
Bierny zawodowo- tj. osoba która nie jest bezrobotna, która w danej chwili
nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje.
Rolnik – areał powyżej 2ha przeliczeniowych
Rolnik – areał poniżej 2ha przeliczeniowych
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie

…………………………..
…….…………………………
(miejscowość, data)
(czytelny podpis Kandydata)
*
dane wrażliwe, kandydat może odmówić podania danych wrażliwych, co nie będzie skutkowało odmową udzielenia wsparcia
w ramach projektu.
KOMPAS K@RIERY

– kompleksowy program aktywizacji zawodowej

w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim

Lider Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, ul. Pasjonatów 15, 62-070 Dopiewo
Partner Business Development Group SA, ul. Wierzbięcice 44A, 61-569 Poznań
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Pouczenie: Podpisanie niżej wymienionych oświadczeń jest obowiązkowe. Kandydat musi spełnić wszystkie warunki wskazane w
oświadczeniach. Niespełnienie chociażby jednego wyklucza go z możliwości udziału w projekcie. Stwierdzenie poświadczenia
nieprawdy jest przesłanką do wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie na każdym jego etapie.
OŚWIADCZENIE
Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
(ulica /nr domu/nr lokalu/kod
pocztowy, gmina, powiat)

PESEL:
Ja niżej podpisany oświadczam, że:

1.

zapoznałam/em się z obowiązującym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego
warunki;
2. dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą;
3. zostałem/am poinformowany/a, że projekt pt. „Kompas K@riery- kompleksowy program aktywizacji
zawodowej w branży technologii informacyjno komunikacyjnych w województwie dolnośląskim” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących
pracy.
4. Jestem/ nie jestem osoba bezrobotna zarejestrowaną/ nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy*;
5. mam miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego w
powiecie: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego,
złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz
ząbkowickiego;
6. jestem/nie jestem osobą niepełnosprawną (załączam orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument
jaki?.............................................................................................................)*
7. jestem/nie jestem osobą długotrwale bezrobotną*;
1
8. posiadam/nie posiadam wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie *
9. nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie
jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem, Partnerem, oraz pracownikami
i/lub współpracownikami Beneficjenta. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie i wycofania się z udziału w projekcie;
10. nie pozostaję z Beneficjentem, Partnerem, oraz pracownikami i/lub współpracownikami Beneficjenta w
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W
przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z udziału w projekcie;
………...……………….……………………
data i czytelny podpis kandydata

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie przez Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii oraz Business
Development Group SA danych osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu, do celów realizacji projektu
oraz ewaluacji projektu „Kompas K@riery - kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii
informacyjno komunikacyjnych w województwie dolnośląskim” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29.08.1997 (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. wraz z późniejszymi zmianami)
………...……………….……………………
data i czytelny podpis kandydata

1

brak wykształcenia, lub wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym- tzn: liceum, technikum,
zasadnicza szkoła zawodowa.
*niepotrzebne skreślić.
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