Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:…………………………….

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU

„Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście
Biała Podlaska”
„Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno
–zawodowej w mieście Biała Podlaska”

Tytuł projektu

RPLU.11.01.00-06-0056/19

Numer projektu

Nazwa Programu Operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu
Operacyjnego

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE POLA
INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE NA UCZESTNIKA PROJEKTU
Nazwisko

Imię/Imiona

Data Urodzenia

PESEL

Mężczyzna

Kobieta

Miejsce urodzenia

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Adres do
korespondencji
(jeżeli inny niż
zamieszkania)
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□ Brak (brak formalnego wykształcenia) ISCED 0
□ Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) ISCED 1
□ Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) ISCED 2
Wykształcenie

□ Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) ISCED 3
□ Policealne(kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest
wykształceniem wyższym) ISCED 4

□ Wyższe licencjackie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych licencjackich) ISCED 6
□ Wyższe magisterskie (kształcenie ukończone na poziomie studiów magisterskich) ISCED 7
Wyuczony Zawód
Doświadczenie
zawodowe

□ posiadam

□ nie posiadam

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH
Jestem osobą zamieszkującą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Biała Podlaska.

□ tak

□ nie

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy (tj. osobą pozostającą bez pracy,
gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą pracy):

□ tak

□ nie

□ tak

□ nie

□ tak

□ nie

□ tak

□ nie

Jestem osobą długotrwale bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy (tj. za osobę długotrwale
bezrobotną rozumie się osobę, która w zależności od wieku: młodzież (do 25 lat) – pozostaje osobą
bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; dorośli (25 lat lub więcej) osobą pozostającą bez
zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Jestem osobą bierną zawodowo
(tj. za osobę bierną zawodowo rozumie się osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów sił roboczych,
tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna; tj. nie pracowała, nie miała pracy i jej nie poszukiwała, nie pracowała
poszukiwała pracy ale nie była zdolna (gotowa) do jej podjęcia w ciągu ostatnich 2 tygodni, bądź też nie
pracuje i nie poszukuje pracy, ponieważ ma pracę załatwioną i oczekuje na jej rozpoczęcie w okresie
dłuższym niż 3 miesiące lub do 3 miesięcy, ale nie była gotowa tej pracy podjąć).

Jestem osobą z niepełnosprawną (tj. za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w
świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym stan zdrowia (Należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności)

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu:

□ Lekkim
□ Umiarkowanym
□ Znacznym
□ tak

□ nie

□ tak

□ nie

Jestem osobą korzystającą z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).
Oświadczam, że udział w projekcie nie będzie powielał działań, które otrzymałem lub otrzymuje z PO PŻ w
ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Jestem osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej (MOPS Biała Podlaska) zgodnie z ustawą z
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dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuję się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

INFORMACJE DODATKOWE
Jestem migrantem, lub osobą obcego pochodzenia, lub przynależę do mniejszości narodowej lub etnicznej.

□ Tak

Cudzoziemcy na stałe 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.

□ Nie
□ Odmawiam podania informacji

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

□ Tak

(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 migrantów, 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).

□ Nie

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej).
(np. jestem zagrożony/a wykluczeniem społecznym, posiadam wykształcenie poniżej podstawowego,
byłem/am więźniem, narkomanem itp.)

□ Tak
□ Nie
□ Odmawiam podania informacji

□ Odmawiam podania informacji

Oświadczenia:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

- zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włącz się! Kompleksowe działania
aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” oraz spełniam kryteria uczestnictwa w
projekcie,
- zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włącz się! Kompleksowe działania
aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” oraz akceptuję jego warunki i zgodnie
z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim,
- zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie
społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020,
- zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zostałem/am poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. przynależności do
mniejszości narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, pozostającą w
niekorzystnej sytuacji społecznej oraz dotyczących stanu zdrowia,
- zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
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z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,
- zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez MOPS
Biała Podlaska oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
- zostałem/am poinformowany/a o zasadach równości szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
- zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazywania informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu
programu,
- zobowiązuje się do przekazania informacji Realizatorowi projektu dotyczącej mojej sytuacji po zakończeniu
udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału),
- zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągniecie efektywności społecznej (np. opinia
wystawiona przez psychologa/doradcę/terapeutę, zaświadczenie z instytucji tj. OPS, poradnia psychologiczna,
zawodowa, instytucji szkoleniowej, zaświadczenie o podjęciu nauki, zaświadczenie o zarejestrowaniu się w PUP) i
efektywności zatrudnieniowej (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu
pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy
miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące
prowadzenia działalności gospodarczej) w przypadku podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i
po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie),
- wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i
integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i
przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r.,
- zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie „Włącz się!
Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”, a w przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Realizatora
Projektu,
- zobowiązuję się do informowania Realizatora Projektu o każdorazowej zmianie danych osobowych i
kontaktowych wpisanych w Formularz zgłoszeniowy projektu

……………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

… …………………………………………

CZYTELNY PODPIS
KANDYDATA/KANDYDATKI
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