FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Uwaga ! Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie dostępnym na stronie www.ckl.pl w biurze projektu. Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pół w formularzu!

Tytuł i numer projektu

TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla
niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia
RPSL.07.01.03-24-01DF/15
Centrum Kreowania Liderów S.A.
Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
tel. 510 280 615
e-mail:emilia.jasiak@ckl.pl

Realizator

DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko
Imię / imiona
Płeć
PESEL

Wiek

Wykształcenie

☐ niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
☐ podstawowe (ukończona wyłącznie szkoła podstawowa)
☐ gimnazjalne (ukończone gimnazjum)
☐ ponadgimnazjalne (ukończone Liceum ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum,
Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

☐ policealne (ukończona szkoła policealna) - NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO PROJEKTU
☐ wyższe (ukończone studia wyższe) - NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO PROJEKTU

Adres zamieszkania
(zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu)

Ulica

nr domu

Kod pocztowy
Powiat
Obszar

-

nr lokalu

Miejscowość
Województwo

☐ wiejski

☐ miejski Kategoria wg DEGURBA

☐1

☐2 ☐3

Dane kontaktowe
(Kandydat musi podać przynajmniej jedną formę kontaktu)

Telefon komórkowy
Adres e-mail

Telefon stacjonarny

☐4

☐5

Status na rynku pracy
1

☐ bezrobotna/y , w tym:
☐ bezrobotna/y zarejestrowany w Urzędzie Pracy (proszę załączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy)
☐ bezrobotna/y niezarejestrowana/y w Urzędzie Pracy
2

☐ bierna/y zawodowo - NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO PROJEKTU
☐ pracująca/y- NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO PROJEKTU

Okres pozostawania bez zatrudnienia

☐ długotrwale bezrobotna/y, tj. bez pracy nieprzerwanie przez
okres co najmniej 12 miesięcy
☐ bez pracy krócej niż 12 miesięcy

Doświadczenie zawodowe
(łączny staż pracy)

☐ co najwyżej 2 lata

☐ powyżej 2 lat

Zawód

Status społeczno-ekonomiczny
Oświadczam, że jestem:
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 mieszkań:

☐tak ☐nie

Osobą z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie) (dane wrażliwe):
informacji

☐tak ☐nie ☐odmawiam podania

☐tak ☐nie
-w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu: ☐tak ☐nie
Osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących:

Osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu:
☐tak ☐nie
Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) (dane wrażliwe):
☐tak ☐nie ☐odmawiam podania informacji

1

Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy 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. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli
spełniają powyższe kryteria.
2
Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów
stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego
lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Kryteria oceny formularza wraz z punktacją
Punktacja za
spełnienie

Kryterium

Spełnienie

Osoba niepełnosprawna (załączono orzeczenie o
niepełnosprawności)

15 pkt

☐ TAK

☐ NIE

Kobieta

10 pkt

☐ TAK

☐ NIE

Osoba długotrwale bezrobotna

5 pkt

☐ TAK

☐ NIE

Osoba zamieszkująca obszar wiejski

3 pkt

☐ TAK

☐ NIE

Osoba z maksymalnym wykształceniem podstawowym lub
5 pkt.
gimnazjalnym

☐ TAK

☐ NIE

2 pkt

☐ TAK

☐ NIE

Brak lub maks. 2 lata doświadczenia zawodowego

Uzyskana liczba
punktów

KRÓTKO O SOBIE...
Dlaczego chciałaby Pani/ chciałby Pan wziąć udział w projekcie? Jakie są Pani/Pana potrzeby i oczekiwania
względem projektu (np. w zakresie terminów i miejsc zajęć/ stażu) lub inne specyficzne potrzeby, np. w zakresie
sprzętu wspomagającego (gdy osoba niepełnosprawna) lub zapewnienia opieki nad osobą zależną?
(pole nieobowiązkowe, nie podlega ocenie – służy wstępnemu rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań kandydatów celem
lepszego dostosowania oferty projektu)

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie „TAKA SZANSA! –
kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców
województwa śląskiego po 29 roku życia” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa,
akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w
projekcie określone w ww. Regulaminie.
2. Zostałam/em poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: VII.
Regionalny rynek pracy i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i
pozostających bez zatrudnienia
3. 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 rolniczej.
4. Oświadczam, iż jestem osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
5. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „TAKA SZANSA! – kompleksowy
program wyjścia z bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa
śląskiego po 29 roku życia” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie
nie będę wznosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatora – Centrum Kreowania
Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach.
7. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie
poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu.
8. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.
9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym
oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia) przed przystąpieniem
do projektu.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu
przez Realizatora do celów rekrutacji, realizacji oraz ewaluacji Projektu zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r..
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z
prawdą.
......................................................................
Data i podpis kandydata

