Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny
Numer: …./FR/2020
Data wpływu:

Podpis osoby
przyjmującej:

Tytuł projektu

„Certyfikowane szkolenia językowe sukcesem dla
Podkarpacia”

Nr projektu

RPPK.09.03.00-18-0035/19

Zasięg terytorialny
Termin realizacji projektu

od

Województwo podkarpackie
01.10.2019
do
31.03.2021

DANE KANDYDATA/TKI
Nazwisko:

PESEL:

………………………………………………………

……………………………

Imię (Imiona):

Tel. Kontaktowy (Stacjonarny):
(jeśli nie posiada wpisać „nie
mam”)

………………………………………………………

Adres e-mail : (jeśli nie posiada wpisać „nie mam”)
……………………………………………………………

……………………………………
Tel. Kontaktowy (Komórkowy):
(jeśli nie posiada wpisać „nie
mam”)
……………………………………

Adres zamieszkania:
Obszar zamieszkania:
- Ulica: ……………………………………………………...
 miejski
- Nr domu: ……………lub Nr lokalu: …………………….
 wiejski
- Miejscowość: ……………………………………………...
Poczta - Kod pocztowy (jeżeli miejsce zamieszkania nie
posiada wyodrębnionego kodu pocztowego należy podać
kod poczty, pod którą podlega dana miejscowość):

Powiat:
……………………………………

……………………
Poczta

Województwo:
……………………………………

…………-………………
kod pocztowy
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INFORMACJE DOTYCZACE WYKSZTAŁCENIA

 Niższe niż podstawowe -Brak formalnego wykształcenia( ISCED 0)
 Podstawowe - Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej( ISCED 1)
 Gimnazjalne - Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej(ISCED 2)
 Ponadgimnazjalne - Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie
średnie lub .zasadnicze zawodowe) - (ISCED 3)
Pomaturalne/Policealne - Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na
poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym; ( ISCED 4)
Wyższe Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym( ISCED5-8)
IDENTYFIKACJA POTRZEB W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
(proszę wstawić znak x przy wybranym rodzaju szkolenia )

 Szkolenie język angielski (pełny poziom podstawowy A (A1,A2) - 240 godz.
 Szkolenie język angielski ( poziom uzupełniający z A1 na A2 - 120 godz.
 Szkolenie język angielski (pełny poziom B (B1,B2) - 240 godz
 Szkolenie język niemiecki (pełny poziom podstawowy A(A1,A2) - 240 godz.

DODATKOWE INFORMACJE
Oświadczam, że (proszę zaznaczyć właściwe):
Jestem osobą z niepełnosprawnościami (w przypadku wybrania tej odpowiedzi, proszę
przedstawić do wglądu dokument poświadczający niepełnosprawność, np. orzeczenie ZUS,
KRUS i inne 1)
Nie jestem osobą z niepełnosprawnościami
Jakie usługi dostępnościowe musimy zapewnić, żeby Pan/Pani czuł/a się komfortowo?
(proszę zaznaczyć właściwe):
 tłumacz polskiego języka migowego,
 asystent,
 pokój dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 nie potrzebuję usług dostępnościowych,
 inne……………………………………………………..

Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością może być w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności
wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne
równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.). Natomiast pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi
zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej mogą przedstawić inny niż orzeczenie
o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia
lub opinię
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V. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów przynależności do grupy docelowej

(proszę

zaznaczyć właściwe krzyżykiem):
 Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych(ukończyłem szkołę
co najwyżej średnią do ISCED 3),
 Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam, że jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko/dzieci,
 Oświadczam, ze jestem osobą niepełnosprawną ( przedstawiam do wglądu dokument
poświadczający niepełnosprawność, np. orzeczenie ZUS, KRUS i inne )
 Oświadczam ,że jestem rodzicem posiadającym Kartę Dużej Rodziny( przedstawiam do
wglądu Kartę Dużej Rodziny)
 Oświadczam ,że jestem osobą niepracującą ,przy czym jestem :
 Osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy( załączam zaświadczenie z
Urzędu Pracy),
 Osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy( załączam zaśw. z ZUS o
nieodprowadzaniu składek społecznych z tytułu zatrudnienia )
 Osobą bierną zawodowo ( załączam zaśw. z ZUS o nieodprowadzaniu składek
społecznych z tytułu zatrudnienia)
 Osobą uczącą się ( załączam zaświadczenie ze Szkoły/Uczelni oraz zaśw. z ZUS o
nieodprowadzaniu składek społecznych z tytułu zatrudnienia )
 Oświadczam ,że jestem osobą pracującą - w załączeniu przedstawiam zaświadczenie
z zakładu pracy potwierdzające moje zatrudnienie
 Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej – nie jestem osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą.

………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………….………
(czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty w celu potwierdzenia prawdziwości danych :
1. Dowód osobisty

tak/nie

2. Orzeczenie o niepełnosprawności

tak/nie

3. Karta Dużej Rodziny

tak/nie

Data i Podpis osoby przyjmującej
Formularz Zgłoszeniowy

Sprawdzono w zakresie formalnym:
Data i podpis: ……………………………………………
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Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… pouczony/a
i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: Oświadczam, że
zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
i akceptuję jego warunki.
1. Oświadczam, że zgodnie z wymogami spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do
udziału projekcie.
2. Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji na rynku
pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji
lub nabycia kompetencji w okresie 4 tygodni od dnia opuszczenia projektu.
3. Oświadczam, że w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
4. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, że projekt jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
5. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są
prawdziwe.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w Formularzu rekrutacyjnym dla celów związanych z procedurą rekrutacji oraz realizacją
projektu ”Certyfikowane szkolenia językowe sukcesem dla Podkarpacia”, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO), do celów związanych
z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji wsparcia w projekcie, archiwizacji, ewaluacji,
monitoringu oraz kontroli projektu pt. „ Certyfikowane szkolenia językowe sukcesem dla
Podkarpacia”, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z
obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (email).
…………………………………………………

(data i podpis kandydata/tki)
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