FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Młodzi programiści na podbój rynku pracy! - II EDYCJA”
Nr projektu : POWR.01.02.01-22-0079/18
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X"

I.

Dane osobowe:

Imię/Imiona
Nazwisko
PESEL lub data urodzenia1
Płeć

□ Kobieta

Wiek

Data i miejsce
urodzenia

Orzeczenie o niepełnosprawności2
W przypadku zaznaczenia opcji TAK należy
wypełnić Oświadczenie o specjalnych potrzebach
kandydata na Uczestnika Projektu

Osoby zajmujące się dziećmi do lat 7 i/lub
osobami zależnymi

□ Mężczyzna

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu

II. Miejsce zamieszkania3/Dane kontaktowe
należy podać adres zamieszkania, który umożliwi również dotarcie do uczestnika projektu w
przypadku kiedy zostanie on wylosowany do udziału w badaniu ewaluacyjnym
Nr
domu

Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Powiat
Obszar wiejski

Nr
lokalu

Gmina
-

Poczta
Województwo

□ TAK

□ NIE

Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.
Osoba niepełnosprawna – uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami,
o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535).
3
Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
1
2

1
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Telefon
stacjonarny

Telefon
komórkowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
III. Wykształcenie
(należy zaznaczyć
najwyższy
posiadany poziom
wykształcenia w chwili
wypełniania formularza)

Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
Gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
Ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły Liceum
ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające
liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą
szkołę zawodową)
Policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe,
uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

…………………………..…………………..…………………
(data i czytelny podpis uczestnika projektu)
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IV. STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, że:

□

przynależę do grupy NEET1, tj.: nie pracuję, nie uczestniczę w kształceniu oraz nie uczestniczę
w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni3

□

jestem bierny(a) zawodowo2

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki,
czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie
kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji,
finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów
wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
2 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 niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) 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”).
3 tzn. nie uczęszczałem(am) na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym ani podczas
ostatnich czterech tygodni nie brałem(am) udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie
umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych.
1

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe
i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez
upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów
(np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.

…………………………………………..…………………
(data i czytelny podpis uczestnika projektu)
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V. STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA
DO PROJEKTU
Oświadczam, że jestem:
Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia
(dane wrażliwe)
tak nie
odmowa podania informacji
Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
tak nie
Osobą z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie) (dane wrażliwe)
tak
nie
odmowa podania informacji
Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej* (innej niż wymienione powyżej) (dane wrażliwe)
tak
nie
odmowa podania informacji
Definicje:
* Osoba z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych wsparciem w programie odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym.
Dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną: a nie objętych wskaźnikami dot.
osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących,
gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach
domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.
Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów wiejskich**
powinno zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytuacji
społecznej, jeśli te cechy uznawane są za niekorzystne na poziomie krajowym i powodują
potrzebę specjalnej pomocy na rynku pracy. Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na
rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, wiek lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej na
poziomie ISCED 1 (wykształcenie podstawowe), objęta jest wspólnymi wskaźnikami i nie powinna
być uwzględniana w tym wskaźniku. Przykładem takiego uczestnika może być osoba z
wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED
1) i jest poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1. Innym przykładem uczestników,
których należy wykazać we wskaźniku są byli więźniowie, narkomani itp.
Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, wiek
lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1, nie powinna być uwzględniana.
**Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na
obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary
słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
……………………………………………..…………………
(data i czytelny podpis uczestnika projektu)

VI. KRYTERIUM DOTYCZĄCE WYŁĄCZENIA Z GRUPY DOCELOWEJ
6.1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po
zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków
pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
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wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności
ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
□ TAK □ NIE
6.2. matki opuszczające pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
□ TAK

□ NIE

6.3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
□ TAK □ NIE
6.4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu),
□ TAK □ NIE
6.5. matki przebywające w domach samotnej matki;
□ TAK

□ NIE

6.6. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu).
□ TAK □ NIE

VII.

OŚWIADCZENIA

7.1 Oświadczam, że nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym), nie szkolę się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy) i nie zakończyłem/am udziału w szkoleniu finansowanym
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
7.2. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie „Młodzi programiści na podbój
rynku pracy! - II EDYCJA” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie oraz
akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu.
7.3. Zostałem poinformowany/a, że Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty
konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7.4. Zostałem poinformowany/a, że udział w projekcie jest bezpłatny.
7.7. Zostałem poinformowany/a, iż ścieżka uczestnictwa w projekcie obejmuje następujące formy
pomocy: Rekrutacja – rozmowa z osoba z kadry zarządzającej, Test kompetencji informatycznych,
Test kompetencji językowych, Indywidualne poradnictwo zawodowe (IPZ), z opracowaniem
Indywidualnych Planów Działania (IPD), Grupowe poradnictwo zawodowe (GPZ), Szkolenia:
Certyfikowany tester - poziom podstawowy ISTQB lub Certyfikowany programista w języku
Java, Staże Zawodowe (SZ), Pośrednictwo Pracy (PP).
7.8. Przyjmuję do wiadomości, że zostanę obciążony/a wszelkimi kosztami związanymi z organizacją
mojej ścieżki uczestnictwa w projekcie, które powstaną w przypadku nie ukończenia z mojej winy,
jak również gdy podane informacje okażą się nieprawdziwe.
W przypadku niemożliwości ukończenia wsparcia z powodu długiej choroby (leczenia)
uniemożliwiającej uczestnictwo w projekcie zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie w
terminie 7 dni od powstania przyczyny.
7.9. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Młodzi programiści na podbój rynku
pracy! - II EDYCJA” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
7.10. Spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. regulaminie.
7.11. Wyrażam wolę podpisania oświadczenia uczestnika projektu dołączonego do niniejszego
Formularza rekrutacyjnego.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

5

7.12. Podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, jestem świadomy/a
odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.
7.13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu
do celów związanych z rekrutacją ” (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 - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1).
7.14. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne
z przyjęciem mnie do projektu.

……………………………………………………………………......

miejscowość, data i czytelny podpis kandydata/tki

*niewłaściwe skreślić
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