Z Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Czas na zmiany!”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,
2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2
Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji
zawodowej osó
osób pozostających bez pracy
Beneficjent

Fundacja MultiRegion
Uzupełnia osoba przyjmująca dokument

Numer

..…/20/CNZ

…………………………………………………….……..…………………..
data i godzina wpływu, podpis osoby przyjmującej

WYPEŁNIA KANDYDAT/
KANDYDAT/-TKA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ
CZKĘ PROJEKTU
Dane podstawowe
1. Imię
2. Nazwisko
3. Płeć

 Kobieta

 Mężczyzna

4. Wiek w chwili
przystąpienia do projektu
5. PESEL

6. Wykształcenie

 brak





podstawowe

gimnazjalne

 ponadgimnazjalne1

(zaznaczyć x)
licencjackie  magisterskie

1

Wykształcenie ponadgimnazjalne – liceum
iceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa
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1

 policealne

Dane kontaktowe:
1. Województwo
2. Powiat
3. Gmina
4. Miejscowość
5. Ulica2
6. Numer budynku/lokalu
7. Kod pocztowy
8. Telefon kontaktowy
9. Adres e-mail
Status kandydata/-kti
kti na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
(zaznaczyć odpowiednio x):
1. Osoba bezrobotna3 zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  TAK  NIE
2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie
Pracy

 TAK  NIE

3. Osoba długotrwale bezrobotna4

 TAK  NIE

4. Osoba pracująca5

 TAK  NIE

2

W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość.

3

pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo
rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) osoba pracuje w swojej
działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 2) osoba poświęca
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korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu n
na np. chorobę, urlop, spór

2

Osoba bezrobotna - osoba pozostające bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek,
osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w ro
rozumieniu Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria.
Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest
również osobą bezrobotną.
4
Osoba długotrwale bezrobotna — w przypadku osób dorosłych (25 lat lub więcej) osobą długotrwale bezrobotną jest osoba bezrobot
bezrobotna nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy.
5
Osoba pracująca - Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lu
lub

5. Osoba bierna zawodowo6

 TAK  NIE

6. Kobieta

 TAK  NIE

7. Osoba w wieku 50 lat lub więcej

 TAK  NIE

8. Osoba nie biorąca udziału w inn
innym projekcie realizowanym w tym
samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014
2014-2020, w którym przewidziane

 TAK  NIE

formy wsparcia są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia
tego samego celu/korzyści
9. Osoba będąca byłym Uczestnikiem
czestnikiem/-czką projektu z zakresu
włączenia społecznego realizowanego w ramach 9 osi RPO WM

 TAK  NIE

2014-2020
10. Osoba będąca właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub
zależnym nieruchomości rolnej/domownikiem spełniająca definicję

 TAK  NIE

osoby bezrobotnej określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy

 NIE
DOTYCZY

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dane dodatkowe (zaznaczyć odpowiednio x):
1. Osoba z niepełnosprawnościami7

 TAK  NIE

 ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki
aktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług
i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w ocze
oczekiwaniu na klientów
w swoim biurze;
iurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konferencjach lub seminari
seminariach); 3) osoba jest
w trakcie zakładania działalności gospodarczej,
odarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego
o zakup lub instalację sprzętu, zamawianie
towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracu
pracującą, jeżeli
wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospoda
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową
awodową będącą w posiadaniu lub

.

prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego
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Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).
botna). Osoba będąca 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), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest już zarejestrowana jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
7
Osoba niepełnosprawna - za osobę z niepełnosprawnościami uznaje się osobę w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawod
zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.), a także osobę z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), tj
tj.. osobę z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan
zdrowia.

3

6

w tym: specjalne
pecjalne wymagania/ potrzeby związane

 NIE

z uczestnictwem w projekcie

DOTYCZY

2. Osoba posiadająca niskie kwalifikacje

 TAK

 NIE

niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, o niskich  TAK

 NIE

zawodowe 8
3. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30
30/-49 lat,
nienależący do innych grup (tj. 50+,
kwalifikacjach), których sytuacja na rynku pracy
jest najtrudniejsza
4. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
5. Osoba bezdomna lub dotknięta wyk
wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej9

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE
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Osoby o niskich kwalifikacjach – osoba posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014
2014-2020
2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS
monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany
w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED; Biorąc
pod uwagę polski system klasyfikacji ISCED 1997 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczać osob
osoby, które
óre zakończyły edukację na poziomie
1,2 lub 3. Ww. poziomy przedstawiają się następująco:
I.
poziom 1: Szkoła podstawowa,
II.
poziom 2A: Gimnazjum,
III. poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące
ogólnokształcące,, Technikum uzupełniające,
IV. poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa.
9
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej - Zgodnie z definicją ww. wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, a nie objętych wskaźni
wskaźnikami dot. osób z
niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dzie
dziećmi na utrzymaniu, gospodarstw
domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Bezdomno
Bezdomność
ść i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów
wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3) powinno zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytu
sytuacji
acji społecznej

4

8

Ja, niżej podpisany/-a,
a, świadomy/
świadomy/-a odpowiedzialności za składanie
adanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą, oświadczam, iż dane podane w niniejszym Formularzu
zgłoszeniowym oraz w Oświadczeniach projektu ,,Czas na zmiany!” (zał. 2 i zał. 5),
stanowiących uzupełnienie i integralną część „Formularza zgłoszeniowego”), są zgodne z
prawdą.
……………………………..

Czytelny podpis Kandydata/-tki

5

na Uczestnika/Uczestnika/ czkę Projektu
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Miejscowość i data

……………………………….
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