FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „Kierunek – PRACA!”
realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nr formularza rekrutacyjnego ……..….../RTI /5.2.2/……………
Data wpływu formularza …...................................................
Podpis osoby przyjmującej …...............................................

UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego do projektu należy
zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek – PRACA!”.
I. DANE PODSTAWOWE
1. Imię/Imiona
2. Nazwisko
 Kobieta

3. Płeć

 Mężczyzna

4. Wiek w chwili przystąpienia do projektu



5. PESEL
6. Seria i numer dowodu osobistego
7. Telefon kontaktowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
8. Adres zamieszkania

Miejscowość
Kod pocztowy

-

Gmina
Powiat
Województwo
Obszar
9. Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

10. Adres e-mail

 Wiejski

 Miejski

II. WYKSZTAŁCENIE
Należy wskazać najwyższe ukończone:

 Brak
 Podstawowe
 Gimnazjalne
 Ponadgimnazjalne (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące,
technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

 Policealne
 Wyższe krótkiego cyklu (nie jest wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim, doktoranckim)
 Wyższe licencjackie
 Wyższe magisterskie
 Wyższe doktoranckie
III. STATUS NA RYNKU PRACY
Jestem osobą pozostająca bez pracy





Tak



Nie

jestem osobą bezrobotną
 zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy
 niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy

Osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby
zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia
zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci
studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww.definicją. 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 w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba zarejestrowana jako bezrobotna
urodziła dziecko, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) oraz osoby zarejestrowane jako bezrobotne
będące na urlopie wychowawczym.

 jestem osobą długotrwale bezrobotną
(dorośli 25 lat i więcej) - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)



jestem osobą bierną zawodowo, w tym:
 osobą bierną zawodowo ucząca się
 osobą bierną zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
 inną

Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna. Za osobę bierną
zawodowo uznaje się studentów studiów stacjonarnych, osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, kt. nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego), o ile nie są zarejestrowane jako
bezrobotne. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie
są uznawane za bierne zawodowo. Za osoby pracujące uznaje się 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:
1)osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie
osiąga zysków;
2)osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie z
realizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. 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);

3)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. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek” .Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną
pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące" -o ile
obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
(rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą
krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je
rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają
rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z
pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji
publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle
sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym
rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość
tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków
publicznych.



jestem osobą o niskich kwalifikacjach

Osoby o niskich kwalifikacjach -osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została
zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014
-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich Priorytetach inwestycyjnych (PI).Stopień uzyskanego
wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z ISCED 2011 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach ,należy
zaliczać osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1,2 lub 3:
Poziom 1: wykształcenie podstawowe
Poziom 2: wykształcenie gimnazjalne
Poziom 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum; Uzupełniające liceum ogólnokształcące;
Technikum uzupełniające, Zasadnicza szkoła zawodowa

IV. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU
Osoba z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe)
- w załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające
niepełnosprawność w stopniu:
 lekkim

 umiarkowanym

 znacznym

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 9Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 546),
tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia (dane wrażliwe)

 TAK

 NIE

ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

 TAK  NIE
ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

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

 TAK

 NIE

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej) (dane wrażliwe)

 TAK  NIE
ODMOWA PODANIA

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących,
w tym:
w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu

INFORMACJI

Matka samotnie wychowująca dziecko/dzieci

 TAK

 NIE

V. JESTEM ZAINTERESOWANA/Y UDZIAŁEM W SZKOLENIU ZAWODOWYM
(WYBÓR WSTĘPNY)

 Specjalista ds. reklamy i marketingu w Internecie
 Telefoniczna obsługa klienta
 Pracownik ochrony
 Spawacz
 Inne, które przyczyni się do znalezienia przeze mnie zatrudnienia
………………………………………………………………………………………………
VI. OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI
Oświadczam, że:
1.

Przyjmuję do wiadomości, iż złożenie formularza rekrutacyjnego do projektu „Kierunek - PRACA!” nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem
mnie do udziału w projekcie ”Kierunek – Praca!”. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń
ani zastrzeżeń do Projektodawcy – Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3.

2.

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie dane oraz informacje zawarte w formularzu
rekrutacyjnym są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

3.

Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek – PRACA!”, akceptuję jego postanowienia oraz spełniam kryteria
uczestnictwa w projekcie określone w ww. regulaminie.

4.

Zostałam/em poinformowana/y, iż projekt „Kierunek – PRACA!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V Zatrudnienie, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

5.

Jestem świadoma/y, iż udział w projekcie „Kierunek – PRACA!” ma na celu zwiększenie moich szans na rynku pracy i ma przyczynić się do podjęcia
przeze mnie zatrudnienia.

6.

Zostałam/em poinformowana/ny, iż ścieżka mojego uczestnictwa w projekcie obejmuje identyfikację i diagnozowanie moich potrzeb szkoleniowych,
doskonalenia zawodowego oraz opracowanie IPD, wsparcie psychologiczno-doradcze, warsztaty i szkolenia zawodowe, wsparcie w zakresie
pośrednictwa pracy, nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu oraz działania wspierające zatrudnienie. Powyższe formy wsparcia
mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania.

7.

Zostałam/em poinformowany o obowiązku przekazania danych dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabycia kompetencji, w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie „Kierunek – PRACA!”.

8.

W przypadku podjęcia przeze mnie pracy w trakcie trwania projektu „Kierunek – PRACA!”, jak również w okresie 3 miesięcy (co najmniej 90 dni
kalendarzowych) następujących po dniu, w którym zakończyłam/em udział w niniejszym projekcie, zobowiązuje się przekazać dane oraz dokumenty
potwierdzające podjęcie przeze mnie pracy.

9.

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby projektu „Kierunek – PRACA!”.

10. Zostałam/em poinformowany o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Kierunek – Praca!” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922).

Miejscowość, data

Czytelny podpis kandydata/ki

