FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH”
Nr zgłoszenia: ……………………………………
Data wpłynięcia: …………………………………..
1
Podpis osoby przyjmującej: ….……………………………..
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie i podpisać na ostatniej stronie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wzór Formularza zgłoszeniowego może zo stać wypełniony przez
Kandydata/kę odręcznie drukowanymi literami.
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA/KI (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź i /lub uzupełnić
wszystkie pola):
1.

Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.

PESEL (jeśli nie ma należy wpisać „brak”)

4.

Płeć

□

Kobieta

□

Mężczyzna

 MIEJSKI
(obszar położony w granicach administracyjnych miast)
5.

Obszar zamieszkania

6.

Wiek (w chwili przystąpienia do Projektu)

7.

Wykształcenie

Posiadam wykształcenie:
Podstawowe lub niższe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
(liceum, liceum profilowane, technikum,
technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła
zawodowa)
Policealne
Wyższe

Wypełnia Realizator Projektu.
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 WIEJSKI
(obszar słabo zaludniony to obszar, na których więcej niż
50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie;).

II. DANE KONTAKTOWE KANDYDATA/KI (proszę uzupełnić):
8.

Województwo:

9.

Powiat:

10.

Gmina:

11.
Adres zamieszkania (w rozumieniu przepisów
12.

Kodeksu Cywilnego)

Miejscowość:
Kod pocztowy:

13.

Ulica:

14.

Numer budynku:

15.

Numer lokalu:
Województwo:
Powiat:
Gmina:

16.

Adres korespondencyjny (należy wypełnić jeśli inny

Miejscowość:

niż adres zamieszkania)

Kod pocztowy:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:

17.

Miejscowość, w której Kandydat/ka uczy się/ pracuje
( dotyczy osób pracujących)

18.

Telefon kontaktowy

19.

Adres e-mail

III. STATUS KANDYDATA/KI (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą/e odpowiedź/i):
Jestem osobą bezrobotną
Status w chwili przystąpienia
do Projektu

W tym:
uczącą się (w trybie dziennym)
nieuczestniczącą w kształceniu lub
szkoleniu
Inne

Jestem osobą bierną
3
zawodowo

Jestem osobą pracującą

W tym:
2
długotrwale bezrobotną

4

Jestem osobą z niepełnosprawnościami
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IV. STATUS ZAWODOWY (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź i uzupełnić - jeśli dotyczy):
administracji rządowej
administracji samorządowej
organizacji pozarządowej
5
mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie
dużym przedsiębiorstwie
prowadzę działalność na własny rachunek
Inne

Zatrudnienie w

21.

22.

Miejsce pracy (nazwa firmy/ instytucji, adres,
telefon, e-mail)

23.

Wykonywany zawód
V. WYBÓR SZKOLENIA (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź):

24.

Jestem zainteresowany/a udziałem w szkoleniu z

języka angielskiego – 180h
języka niemieckiego – 180h

25.

Wybór trybu nauki

zajęcia w tygodniu do południa
zajęcia w tygodniu popołudniu
zajęcia weekendowe

26.

Czy opiekuje się Pan/i dzieckiem lub osobą
zależną?

Tak
Nie

VI. ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić)
Plakat
Ogłoszenie w prasie
Ulotka
Strona www
Przekaz słowny
27.
Instytucja państwowa np. urząd gminy/miasta
Spotkanie informacyjne
Inne (jakie?): ........................................................
Powiatowy Urząd Pracy

Załączniki (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź):

Wypełnienie pól 21-23 jest obowiązkowe wyłącznie dla osób pracujących.
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□ Zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (jeśli dotyczy)
□ Oświadczenie osoby biernej zawodowo (jeśli dotyczy)
□ Oświadczenie o zatrudnieniu (jeśli dotyczy)
□ Oświadczenie o spełnieniu kryterium kwalifikacji
□ Kopia świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu)
□ Kopia orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
□ Inne: ……………………………………………………………………

Oświadczam, że :
Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWYCH” i akceptuję ich postanowienia, w tym zasady dotyczące sposobu komunikacji.
Spełniam kryteria uczestnictwa w Projekcie określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020.
Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie i zgłaszam z własnej i nicjatywy potrzebę zdobycia,
podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i kompetencji językowych.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez HUMANEO, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz
Ministrowi Rozwoju dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji Projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWYCH” realizowanego w ramach Działania IX.3. RPO WP na lata 2014-2020.
Podane przeze mnie informacje zawarte w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach są
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po
stronie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Mikołaja Reja 20, obowiązkiem zwrotu środków
otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. Projekcie, HUMANEO będzie miał prawo dochodzić ode
mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej.
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz
ich poprawiania.

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

……………...............………………………
Podpis Kandydata/ Kandydatki

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Realizatora Projektu
za weryfikację danych do rejestru kandydatów do udziału w Projekcie: ……………………………………………………………………………….

_______________________________________________________________________________________
Osoba bezrobotna - os oba pozos ta jąca bez pra cy, gotowa do podjęci a pra cy i a ktywni e pos zukująca za trudni eni a ,
za rejestrowana l ub niezarejestrowana w rejestrze urzędu p racy ja ko bezrobotna, zgodni e z za pi s a mi us ta wy o promocji
za trudnienia i instytucjach rynku pracy. Os oby kwalifikujące się do urlopu macierzyńs ki ego l ub rodzi ci el s ki ego, które s ą
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bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (ni e pobi era ją ś wi a dczeń z tytułu url opu), na l eży wyka zywa ć ja ko os oby
bezrobotne.
2

Osoba długotrwale bezrobotna - dorośli (25 l at lub wi ęcej) - os oby bezrobotne ni eprzerwa ni e przez okres pona d 12
mi es i ęcy (>12 mi es i ęcy).
3

Osoba bierna zawodowo - os oba , która w da nej chwi l i ni e tworzy za s obów s i ły roboczej (tzn. ni e pra cuje i ni e jes t
bezrobotna). Za bi ernych za wodowo uzna je s i ę m.in. s tudentów s tudi ów s ta cjona rnych. Os oby będące na url opi e
wychowa wczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, s powodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który ni e mi eś ci
s i ę w ra mach urlopu ma ci erzyńs ki ego l ub url opu rodzi ci el s ki ego), uzna wa ne s ą za bi erne za wodowo, c hyba że s ą
za rejes trowa ne już ja ko bezrobotne (wówcza s s ta tus bezrobotnego ma pi erws zeńs two).
4
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Osoba pracująca - to os oba w wieku 15 l at i więcej, które wykonują pra cę, za którą otrzymują wyna grodzeni e, z której
czerpi ą zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalnoś ć, które jedna k chwi l owo ni e
pra cowały ze względu na np. chorobę, url op, s pór pra cowni czy czy ks zta łceni e s i ę l ub s zkol eni e. Os oby prowa dzące
dzi a łalność na własny ra chunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospoda rs two rol ne l ub pra ktykę za wodową- s ą
równi eż uznawane za pracujących, o i le spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) Os oba pracuje w swojej działalności,
pra ktyce zawodowej l ub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżel i przedsiębiorstwo nie osiąga zys ków.
Defi nicja określona na podstawie Wytycznych KE dot. monitorowania i ewaluacji EFS 2014-20202); 2) Os oba poświ ęca cza s
na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżel i ni e zrea l i zowa no
ża dnej sprzedaży l ub usług i nic nie wyprodukowano (na przykła d: rol ni k wykonujący pra ce w cel u utrzyma ni a s wojego
gos podarstwa; architekt spędzający cza s w oczekiwaniu na klientów w s woim biurze; ryba k na pra wi a jący łódkę czy s i a tki
ryba cki e, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach l ub s eminariach); 3) Os oba jest w tra kcie zakładania
dzi a łalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup l ub i ns ta l a cję s przętu,
za ma wianie towarów w ra mach przygotowań do uruchomi eni a dzi a ła l noś ci . Bezpła tni e poma ga jący członek rodzi ny
uzna wa ny jes t za os obę pra cującą jeżel i wykonywa ną przez s i ebi e pra cą wnos i bezpoś redni wkła d w dzi a ła l noś ć
gos podarczą, gospodarstwo rolne l ub praktykę zawodową będącą w posiadaniu l ub prowa dzoną przez s pokrewni onego
członka tego s a mego gos poda rs twa domowego.
5
Mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich la t obrotowych s pełni a ł łączni e
poni ższe warunki: 1) za trudniał ś redniorocznie mniej ni ż 10 pra cowni ków, 2) os i ągnął roczny obrót netto ze s przeda ży
towa rów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (w roku
2016: 8 523 000 PLN po kursie 4,2615 Ta bel a nr 254/A/NBP/2015 z dni a 2015-12-31), l ub s umy a ktywów jego bi l a ns u
s porządzonego na koni ec jednego z tych l a t ni e przekroczyły równowa rtoś ci w złotych 2 mi l i onów euro.
Mały przedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co na jmni ej jednym z dwóch os ta tni ch l a t obrotowych: 1) za trudni a ł
ś redniorocznie mniej niż 50 pra cowników, 2) osiągnął roczny obrót netto ze s przeda ży towa rów, wyrobów i us ług ora z
opera cji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mi lionów euro (w roku 2016: 42 615 000 PLN po kurs ie
4,2615 Ta bela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31), l ub s umy a ktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z
tych l a t ni e przekroczyły równowa rtoś ci w złotych 10 mi l i onów euro.
Średni przedsiębiorca to przeds i ębi orca , który w co na jmni ej jednym z dwóch os ta tni ch l a t obrotowych: 1)
za trudniał ś redniorocznie mniej niż 250 pra cowników, 2) osiągnął roczny obrót netto ze s przeda ży towa rów, wyrobów i
us ług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mi l i onów euro (w roku 2016: 213 075 000
PLN po kursie 4,2615 Ta bela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31), l ub s umy a ktywów jego bi l a ns u s porządzonego na
koni ec jednego z tych l at nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mi l i onów euro (w roku 2016: 183 244 500 PLN po
kurs i e 4,2615 Ta bel a nr 254/A/NBP/2015 z dni a 2015-12-31).
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