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Formularz zgłoszeniowy 

NIB: 

 

 
 
 

…………………………………………… 
 

Data/godzina wpływu 

formularza 

rekrutacyjnego: 
 
 

…………………………………………………… 
 

Czytelny podpis 

przyjmującego formularz: 
 
 
 

……………………………………………………… 
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Dane kandydata:  

Imię/imiona:  

Nazwisko:  

Data urodzenia:  

Płeć:  kobieta      mężczyzna 

Adres zamieszkania:  

Ulica, numer domu 

i numer mieszkania: 
 

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Numer telefonu:  

Adres poczty 

elektronicznej: 
 

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie pt. „Młodość + Kompetencja                    

= Praca II ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, obejmującego następujące formy wsparcia: 

 Proces IPDiU (8 godzin zegarowych dla uczestnika) ; 

 Indywidualne wsparcie  rozwoju osobistego — coaching (5 godzin dla 

uczestnika); 

 Opieka mentora usamodzielnienia (15 godzin zegarowych dla uczestnika); 

 Wsparcie pośrednika pracy (15 godzin zegarowych dla uczestnika); 

 Warsztaty grupowe Aktywnego Poszukiwania Pracy  (18 godzin/grupę)  

 Kursy zawodowe, zgodnie ze wskazaniem w IPDiU; 

 staż zawodowy. 

Przyjmuję do wiadomości, że udział w poszczególnych formach wsparcia będzie wynikał 

z ścieżki wsparcia określonej w Indywidualnym Planie Działania i Usamodzielnienia. 

Równocześnie oświadczam, że na dzień podpisania niniejszego formularza spełniam kryteria 

określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa — a to jest: 
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 jestem osobą w wieku 15-29 lat .......................................................................................  

 jestem osobą zamieszkującą na terenie Polski .................................................................  

 nie uczestniczę w kształceniu i szkoleniu,   .....................................................................  

 jestem osobą, która opuściła pieczę zastępczą do dwóch lat po opuszczeniu instytucji 

pieczy ...............................................................................................................................  

 jestem osobą, która opuściła młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii do dwóch lat po opuszczeniu ...........................................................  

 jestem osobą, która opuściła specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne 

ośrodki wychowawcze do dwóch lat po opuszczeniu ......................................................  

 jestem osobą, która zakończyła naukę w szkole specjalnej do dwóch lat po o 

zakończeniu nauki w szkole specjalnej ............................................................................  

 jestem matką przebywające w domach samotnej matki  ..................................................  

 jestem osobą, która opuściła zakład pracy  chronionej (do 2 lat po zakończeniu   

zatrudnienia w zakładzie) .................................................................................................  

 jestem osobą bierną zawodowo
1
 ......................................................................................  

 należę do kategorii osób NEET
2
. .....................................................................................  

 jestem osobą niepełnosprawną
3
 ........................................................................................  

Kryteria dodatkowe: 

 jestem osobą nie posiadającą doświadczenia zawodowego (nie byłam/em nigdy 

zatrudniona/ny, nawet dorywczo). + 5 pkt 

 tak                  nie 

 jestem osobą osoby posiadające niskie kwalifikacje ( podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne). + 5 pkt 

 tak                  nie 

 jestem osobą niepełnosprawną + 5 pkt 

 tak                  nie 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Młodość + 

Kompetencja = Praca II” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu; 

 zostałem/am poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

                                                 
1
 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 stacjonarnych oraz osoby będące na urlopie 
wychowawczym – w obu przypadkach tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane 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”. 
2
 Kategoria osób NEET to osoby pozostające bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcące się (tj. nie 

uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolące się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na 
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, 

w ciągu ostatnich 4 tygodni). 
3 W przypadku osób niepełnosprawnych należy  dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności. 
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Edukacja Rozwój, Priorytet I: „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.3. 

„Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”, 

Poddziałanie 1.3.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”; 

 deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie określonych 

w Indywidualnym Planie Działania i Usamodzielnienia, równocześnie zobowiązuję 

się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję 

o tym fakcie Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu; 

 deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby 

projektu; 

 w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie (druk: MKP II-2) równocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa; 

 dane gromadzone są w celu prowadzenia rekrutacji do udziału w projekcie „Młodość 

+ Kompetencje = Praca II”; 

 moje dane osobowe będą przetwarzane i mogą zostać udostępnione innym podmiotom 

w celu realizacji projektu, kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

 jest mi znane moje prawo wglądu w te dane i prawo ich poprawiania; 

 złożenie niniejszego formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do 

projektu. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wyżej 

podane dane są zgodne z prawdą.  

 

 

…………………………………….., 

 

…………………………… 

 

................................................................................... 

podpis kandydata miejscowość data 

 


