Załącznik nr 1 do Umowy szkoleniowej

MINIMALNY ZAKRES DANYCH KONIECZNYCH DO WPROWADZENIA DO
CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO (SL2014) W ZAKRESIE
UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW
do projektu nr RPPK.09.03.00-18-0074/16 „JĘZYK ANGIELSKI NASZĄ SZANSĄ!”
realizowanego przez Success Ida Kozubska, Piastowska-Szymczak Monika Spółka Cywilna (Projektodawca),
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Okres realizacji od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r.

I. DANE UCZESTNIKA/CZKI (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić)
1

Imię (imiona)*

2

Nazwisko*

3

PESEL*
(jeśli nie ma numeru PESEL należy wpisać „brak”)

4

Płeć*

5

Wiek* (w chwili przystąpienia do projektu)

6

Wykształcenie*

□ Kobieta

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób o niskich
kwalifikacjach, tj. wykształceniem co najwyżej
ponadgimnazjalnym (do poziomu ISCED 3)








□ Mężczyzna

Niższe niż podstawowe lub brak wykształcenia
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne (szkoła zawod., liceum, technikum)
Policealne
Wyższe

II. DANE KONTAKTOWE (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić)
7

Województwo:

8

Powiat:

9

Gmina:

10

Adres zamieszkania*

Miejscowość:

11

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

Kod pocztowy:

12

Ulica:

13

Numer budynku:

14

Numer lokalu:

15

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
(wypełnia osoba weryfikująca dokument)

16

Telefon kontaktowy *

17

Adres e-mail*
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18

III. STATUS NA RYNKU PRACY (proszę zaznaczyć znakiem „x”)
 Osoba bezrobotna
niezarejestrowana w
Status osoby na rynku
ewidencji UP
W tym:
pracy w chwili
 Osoba bezrobotna
 Długotrwale bezrobotna
przystąpienia do projektu*
zarejestrowana w
ewidencji UP
W tym:
Projekt skierowany jest wyłącznie
 Osoba ucząca się (w trybie
do osób pozostających bez
 Osoba bierna
dziennym)
zatrudnienia przez co najmniej
zawodowo
 Osoba nieuczestnicząca w
ostatnich 6 miesięcy przed
kształceniu lub szkoleniu
przystąpieniem do Projektu.
 Inne
 Osoba pracująca

W tabeli IV. zawarte są informacje dotyczące danych wrażliwych. Uczestnik/czka Projektu ma
możliwość odmowy podania danych wrażliwych. Odmowa podania informacji dotyczących danych
wrażliwych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi
cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności Uczestnika/czki oraz prowadzi
do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
IV. STATUS UCZESTNIKA/CZKI W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (proszę zaznaczyć znakiem „x”)
19

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*

□

20

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań*

□

Tak

□ Nie

21

Osoba z niepełnosprawnościami*

□

Tak

□ Nie

22
23

24

25

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym
bez osób pracujących*
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu*
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu*
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)**

Tak

□ Nie

□ Odmowa
podania informacji

□ Odmowa
podania informacji

□

Tak

□ Nie

□

Tak

□ Nie

□

Tak

□ Nie

□

Tak

□ Nie

□ Odmowa
podania informacji

* Pole wymagane
** 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 ISCED 1, byli
więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów
wiejskich.
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Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że powyższe dane są aktualne oraz
zgodne z prawdą.

………...............……………………
Miejscowość i data

.........………………………………..
Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu
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Słownik pojęć:
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji UP - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 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), należy
wykazywać jako osoby bezrobotne.
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji UP- osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby
bezrobotne.
Osoba długotrwale bezrobotna - osoba powyżej 24 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
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
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań - osoby 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)
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba 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. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
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.
1
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.
1
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. Osoba
dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku
poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.
Osoba pochodząca z obszarów wiejskich (obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)) - Osoba przebywająca na obszarach
słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na
których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
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