Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu i Rekrutacji

Oświadczenie Uczestnika Projektu
Ja, niżej podpisany(-a), deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie:
„Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu zawodowego”
numer projektu – RPSW.08.05.03-26-0105/19,
który jest realizowany, przez Beneficjenta (Realizatora), w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Oś
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka
jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania RPSW.08.05.03 Edukacja
formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe), zwanego dalej „projektem”.
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X"
DANE OSOBOWE
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
Telefon
kontaktowy

e-mail
DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA (ADRES ZAMIESZKANIA)

Należy podać adres zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego
pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Kod pocztowy

Poczta

-

Gmina

Powiat

Województwo
Obszar:

wiejski

miejsko-wiejski

miejski

1

WYKSZTAŁCENIE

(należy zaznaczyć X właściwy poziom)

Brak
Ponadgminazjalne (liceum, technikum,

Podstawowe
Policealne (np. szkoła

szkoła zawodowa)

pomaturalna)

Gimnazjalne
Wyższe

AKTUALNY STATUS ZAWODOWY / INNE INFORMACJE
Bezrobotny/a
w tym:

2

Bierny/a zawodowo
w tym:

3

osoba bezrobotna
niezarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy

nieuczestnicząca w kształceniu
lub szkoleniu;

w tym długotrwale bezrobotna

ucząca się

Pracujący/a

4

osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji urzędów pracy
w tym długotrwale bezrobotna
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W przypadku osób pracujących, proszę określić rodzaj przedsiębiorstwa
(proszę zaznaczyć X przy wybranym rodzaju)
samozatrudniony
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo
administracja rządowa
administracja samorządowa
organizacja pozarządowa
Inne (jakie?)
Miejsce zatrudnienia:
(nazwa przedsiębiorstwa)

Wykonywany zawód:
Tak
Nie

Dodatkowe aktualne kwalifikacje, uprawnienia:
kursy, szkolenia
Jeżeli TAK to jakie?
Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie
„Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania
kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu. Edycja II”

Tak
Nie

i potrzebę podniesienia własnych kwalifikacji poprzez udział w kursach zawodowych

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
(odmowa udzielenia nie skutkuje wykluczeniem z projektu, jeżeli projekt nie jest kierowany do danej grupy docelowej)
Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
5
pochodzenia
/DANE WRAŻLIWE/
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Tak
Nie
Odmowa podania
informacji
Tak

6

Nie
Tak

Osoba z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie)
/DANE WRAŻLIWE/

7

Nie
Odmowa podania
informacji
Tak

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
/DANE WRAŻLIWE/

8

Nie
Odmowa podania
informacji

INNE OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Projektu i Rekrutacji i akceptuję jego warunki.
2. Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Projektu i Rekrutacji oraz Formularzu
zgłoszeniowym jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie.
3. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Jestem świadomy(-a), że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
do udziału w projekcie.
5. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych
osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu
6. Oświadczam, że wyrażam zgodnie z art. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
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*Rozporządzenie 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”
przez Beneficjenta (Realizatora Projektu) - do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji,
monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta
(Realizatora Projektu) z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 wynikających z
umowy nr:
RPSW.08.05.03-26-0105/19-00
Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie
zmieniony cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści
swoich danych osobowych, oraz możliwości ich poprawiania, przetwarzanych przez:

Realizatora Projektu (Beneficjenta):
Nazwa/ adres:
Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji,
ul. Malczewskiego 7/82, 35-114 Rzeszów,
NIP: 8131798072
Uprzedzony(-a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie
prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są prawdziwe i zgodne ze
stanem faktycznym

………...……………….……………………
data i czytelny podpis
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Informacje/wyjaśnienia:
1. Wykształcenie
- ISCED 0
- ISCED 1
- ISCED 2
- ISCED 3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Brak (brak formalnego wykształcenia)
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)
- ISCED 4
Policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
- ISCED 5-8
Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały tytuł licencjata lub
inżyniera lub magistra lub doktora)
Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
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. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w
rozumieniu Wytycznych.
Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie
są bezrobotne). 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.
Osoby pracujące – to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,
z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które
jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór 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:
- Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania
dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków,
- Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa
rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład:
rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu
na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby
uczestniczące w konwencjach lub seminariach).
- Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej;
zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do
uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli
wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne
lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego
gospodarstwa domowego;
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 krajów lub osoba, której
co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:
- Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
- 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)
- Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby
zagrożone przemocą)
- Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
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 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej). Osoby pochodzące z
obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do
mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w
pozostałych polach formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (Odmowa podania informacji
dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia).
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