Projekt pt. „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego ” współfinansowany przez Unię Europejską z
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy do projektu
„Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”
Projekt:

Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego

Priorytet:

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie:

11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie:

11.4.1. Kształcenie ustawiczne –ZIT

Dane osobowe kandydata/tki na uczestnika projektu (drukowane litery)
Nazwisko:

Imię/Imiona:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:

Wiek:

Płeć:

 Kobieta

 Mężczyzna

Telefon kontaktowy:
Wykształcenie:

Adres e-mail:
 brak
 ponadgimnazjalne

Orzeczenie o niepełnosprawności:

 Tak

 podstawowe
 policealne

 gimnazjalne
 wyższe

 Nie

 Odmowa udzielenia informacji

Adres zamieszkania1
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Obszar zamieszkania:

Nr lokalu:

 miejski

 wiejski

Status kandydata/tki w chwili przystępowania do projektu
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia

 Tak
 Nie
 Odmowa udzielenia
informacji

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.

1
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie Kodeksem cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) „(…) jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
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Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
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).

Osoba z niepełnosprawnościami

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 (Dz.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 (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
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).

 Tak

 Nie

 Tak
 Nie
 Odmowa udzielenia
informacji

 Tak
 Nie
 Odmowa udzielenia
informacji

Status kandydata/tki na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
1. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

 Tak

 Nie

W tym: długotrwale bezrobotna
inne

 Tak
 Tak

 Nie
 Nie

2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

 Tak

 Nie

W tym: długotrwale bezrobotna (Młodzież – poniżej 25 lat - osoby bezrobotne

 Tak

 Nie

Inne

 Tak

 Nie

3. Bierna zawodowo

 Tak

 Nie

W tym: inne

 Tak

 Nie

osoba ucząca się

 Tak

 Nie

osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu

 Tak

 Nie

4. Osoba pracująca

 Tak

 Nie

W tym: osoba pracująca w administracji rządowej

 Tak

 Nie

osoba pracująca w administracji samorządowej

 Tak

 Nie

inne

 Tak

 Nie

osoba pracująca w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie (MMŚP) – (do 250 osób)

 Tak

 Nie

osoba pracująca w organizacji pozarządowej

 Tak

 Nie

osoba prowadząca działalność na własny rachunek

 Tak

 Nie

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie

 Tak

 Nie

5. Nazwa i adres zakładu pracy, w którym jestem zatrudniona/y
/zakładu na którego rzecz świadczone są usługi na podstawie:
umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o
świadczenie usług
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WYBÓR SZKOLENIA
KURSY JĘZYKOWE

 TAK

 NIE
JĘZYK ANGIELSKI

Deklarowany poziom zaawansowania  Oświadczam, że nie posiadam żadnej znajomości danego języka
Osoby deklarujące znajomość języka
na
poziomie
 podstawowy
podstawowymjakimkolwiek poziomie
 zaawansowany
 średniozaawansowany
lub
wyższym
wypełniają
test
kwalifikujący
Wynik testu (wypełnia Organizator)

Uzyskane punkty ………………….

Poziom ……………………………….

JĘZYK NIEMIECKI
Deklarowany poziom zaawansowania
Osoby deklarujące znajomość języka
na jakimkolwiek poziomie poziomie
podstawowym lub wyższym
wypełniają test kwalifikujący
Wynik testu (wypełnia Organizator)

 Oświadczam, że nie posiadam żadnej znajomości danego języka
 podstawowy

 średniozaawansowany

Uzyskane punkty ………………….

Poziom ……………………………….

JĘZYK FRANCUSKI
Deklarowany poziom zaawansowania
 Oświadczam, że nie posiadam żadnej znajomości danego języka
Osoby deklarujące znajomość języka
na jakimkolwiek poziomie wyższym niż
 podstawowy
podstawowy
wypełniają
test
 średniozaawansowany
kwalifikujący
Wynik testu (wypełnia Organizator)

Uzyskane punkty ………………….

Poziom ……………………………….

OSOBY, KTÓRE CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W CERTYFIKACJI WALIDACJA I CERTYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWYCH NABYTYCH POZA PROJEKTEM
Proszę wybrać język (angielski,
niemiecki, francuski) oraz poziom
znajomości języka

Język ……………………………………………..
Poziom ………………………………………….
SZKOLNIA KOMPUTEROWE

Deklarowany poziom zaawansowania
Osoby deklarujące znajomość obsługi
komputera na poziomie A lub B
wypełniają test kwalifikujący

 TAK

 NIE

 A (podstawowy)

 B (średniozaawansowany)

OSOBY, KTÓRE CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W CERTYFIKACJI WALIDACJA I CERTYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI ICT
NABYTYCH POZA PROJEKTEM
Proszę wskazać poziom znajomości
ICT (podstawowy,
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średniozaawansowany,
zaawansowany)

DODATKOWE OŚWIADCZENIA
Świadoma/-y odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych lub składania
nieprawdziwych oświadczeń, oświadczam, że:
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe i jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Lidera i
Partnera projektu w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i oświadczeń zawartych w formularzu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie „Kursy ICT i języków obcych dla
mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”
oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza
zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do
udziału w Projekcie nie będę wznosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatorów. Jestem zmotywowany/a do
udziału w Projekcie oraz deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie.
Zostałem poinformowany/a, że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oświadczam, że nie odbywam kary pozbawienia wolności.
Oświadczam, że podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu jest aktywny i zobowiązuję się, że będę
za pośrednictwem telefonicznym i poczty elektronicznej odbierać na bieżąco informacje dotyczące udziału w rekrutacji,
w tym w szczególności informacje dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie.
Zobowiązuję się jako uczestnik projektu do przekazania informacji dotyczącej mojej sytuacji po zakończeniu udziału w
wybranych formach wsparcia w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie.

…..……………………............………
miejscowość, data

………………………………….……......………..………………………………
czytelny podpis kandydata/tki na uczestnika projektu

