Formularz rekrutacyjny – CZĘŚĆ B.
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Projekt „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce.”, nr RPWP.06.05.00-30-0128/16 współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, na
podstawie Umowy nr RPWP.06.05.00-30-0128/16-00 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
I. Dane personalne potencjalnego Uczestnika projektu (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
KRAJ

POLSKA

RODZAJ UCZESTNIKA

INDYWIDUALNY

IMIĘ
NAZWISKO
PESEL
NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE (ISCED 0)
PODSTAWOWE (ISCED 1)
GIMNAZJALNE (ISCED 2)

WYKSZTAŁCENIE

PONADGIMNAZJALNE (ISCED 3)
POLICEALNE (ISCED 4)
WYŻSZE (ISCED 5-8)
II. STATUS UCZETNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU*
1

OSOBA BEZROBOTNA1 ZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDU PRACY

2

OSOBA BEZROBOTNA NIE ZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDU PRACY

3

OSOBA PRACUJACA 2 w tym:

3a

w administracji rządowej

3b

w administracji samorządowej

3c

w MMŚP

3d

w organizacji pozarządowej

3e

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie

3f

inne

1

Bezrobotni Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia; nie tylko zarejestrowani w ewidencji urzędów pracy; osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu).
Długotrwale bezrobotni –dla osób w wieku 25 lat i więcej–powyżej 12 miesięcy
2
Osoby pracujące-osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak
chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1)pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gosp. rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli nie osiąga zysków.
2)poświęca czas na prowadzenie działalności gosp. ,praktyki zawodowej czy gosp. rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usługi, nic nie wyprodukowano.
3)jest w trakcie zakładania działalności gosp.,gosp. rolnego lub praktyki zawodowej.
Bezpłatnie pomagający członek gosp. domowego, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gosp., gosp. rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez
spokrewnionego członka tego samego gosp. domowego.
•Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.
•Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który za pewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą
krótkoterminową opiekę nad dzieckiem).

Zakład Doskonalenia Zawodowego - ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17
Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 242 08 96

II.A. WYKONYWANY ZAWÓD *- wypełniają tylko osoby, które w części II wniosku zaznaczyły „X” w którymkolwiek wierszu od
3 do 3f
1.

Instruktor praktycznej nauki zawodu

2.

Nauczyciel kształcenia ogólnego

3.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

4.

Nauczyciel kształcenia zawodowego

5.

Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia

6.

Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej

7.

Pracownik instytucji rynku pracy

8.

Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego

9.

Pracownik instytucji systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

10.

Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

11.

Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej

12.

Rolnik

13.

Inne

MIEJSCE PRACY
NAZWA ZAKŁADU PRACY
STANOWISKO

III. STATUS UCZETNIKA PROJEKU W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU*:
Lp.

STATUS UCZETNIKA

TAK

1.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do

2.

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących4

2.a

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 5

3.

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

NIE

mieszkań 3

3

Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w
której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje
opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane).
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające z
rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.
4 Osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez osób pracujących- Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni
albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna):
- posiadająca wspólne zobowiązania
- dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby
- wspólnie zamieszkująca.
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden
wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest:
- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z
internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.
5 Osoby żyjące w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu - Wskaźnik jest podkategorią wskaźnika dot. osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących.
Oznacza to, że osoba wykazana w kategorii dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu powinna być również wykazana we wskaźniku dot. gospodarstw domowych bez osób
pracujących. Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to
jednostka (ekonomiczna, społeczna):
- posiadająca wspólne zobowiązania
- dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby
- wspólnie zamieszkująca.
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden
wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest:
- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z
internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.

Zakład Doskonalenia Zawodowego - ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17
Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 242 08 96

III.A. STATUS UCZETNIKA PROJEKU W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU:
L.p.

1.
2.
3.

STATUS UCZETNIKA

TAK

NIE

Odmawiam udzielenia
odpowiedzi

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia6
Osoba z niepełnosprawnościami7
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji (innej niż wymienione w punktach od 1-2,
TABELA III.A, oraz 1-3 TABELA III.8

UWAGA! ODMOWA UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAWARTE Z TABELI III.A, PKT.1-3 JEST RÓWNOZNACZNA Z
BRAKIEM MOZLIWOSCI UDZIAŁU W PROJEKCIE

…………………………………… 2017 r.
Miejscowość, data

..............................................................
Podpis uczestnika projektu

Załączniki:
 Oświadczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy







Zaświadczenie z PUP o statusie bezrobotnego - jeśli dotyczy
Oświadczenie uczestnika o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP – jeśli dotyczy
Oświadczenie uczestnika o zwolnieniu z przyczyn zakładu pracy- kopia świadectwa pracy – jeśli dotyczy
Zaświadczenie pracodawcy, że uczestnik jest osobą przewidziana do zwolnienia– jeśli dotyczy
Zaświadczenie pracodawcy, że uczestnik jest osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy– jeśli dotyczy

*Zaznacz właściwe

Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie)- Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub
obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której
co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
7
Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2016
r., poz. 2046 z późn.zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016, poz. 546z z późn.zm.).
8
Osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej - Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecz nym. Wskaźnik
dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikami dotyczących: 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. Ponadto nie
należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1.
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:
-osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED1,
- byli więźniowie,
- narkomani,
- osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań,
- osoby z obszarów wiejskich.
W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu
wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych
wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę.
6

Zakład Doskonalenia Zawodowego - ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17
Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 242 08 96

OŚWIADCZENIE- DELKARACJA UCZETNICTWA W PROJEKCIE
I.

Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce.”, nr
RPWP.06.05.00-30-0128/16

II.

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem udziału w Projekcie „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w
Wielkopolsce.”, nr RPWP.06.05.00-30-0128/16

dostępnym na stronie internetowej www.zdz.com.pl oraz w biurze Zakładu

Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin.
III. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie:
1)

jestem osobą pracującą lub zamieszkującą obszary OSI powiatów końskiego, Konin,

tureckiego, kolskiego woj.

Wielkopolskiego (zgodnie z § 1, pkt.9 Regulaminu Rekrutacji) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
2)

jestem osobą należącą do jednej z poniższych grup (zgodnie z § 1, pkt. 5,6,7 Regulaminu Rekrutacji) *


jest osobą fizyczną przewidzianą do zwolnienia,



jestem osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy



jest osobą zwolnioną z przyczyn zakładu pracy w wyniku procesów adaptacyjnych, restrukturyzacyjnych i
modernizacyjnych, do 6 miesięcy od zwolnienia i jednocześnie jest osobą w wieku 30 lat i więcej,

IV. Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na), iż Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
V.

Jestem świadomy(a), że opuszczenie więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację każdej z zaoferowanych mi form
wsparcia obliguje mnie do zwrotu całego kosztu wsparcia przypadającego na jednego uczestnika.

VI. Oświadczam, że zostałem pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz, że dane
zawarte w niniejszym Formularzu – Umowie są zgodne z prawdą.
VII. Deklaruję chęć uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zaoferowanych przez Projektodawcę w ramach projektu „Nowa
kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce.”, nr RPWP.06.05.00-30-0128/16, tj doradztwie zawodowym indywidualnym i
grupowym, pośrednictwie pracy oraz jeśli zaistnieją takie przesłanki wynikające z opracowane IPD, w kursie zawodowym i
poradnictwie psychologicznym.
VIII. Deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu udziału w proponowanych formach
wsparcia na postawie przedstawionych mi ofert pracy przez pośrednika pracy.
IX. W przypadku wszelkich sytuacji losowych grożących rezygnacją zobowiązuję się do natychmiastowego przekazania tej informacji
do Biura Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin.

Potwierdzam dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym część A i B oraz przedłożonych oświadczeniach na dzień
przystąpienia do projektu (tj. dzień udziału w pierwszej formie wsparcia) tj: ………………………. 2017 r.

……………………………………………………..…………..………………………
Podpis osoby zgłaszającej uczestnictwo w Projekcie
(podpisać w pierwszym dniu udziału w pierwszej formie wsparcia)
*Zaznacz właściwe
Zakład Doskonalenia Zawodowego - ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17
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