Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia”, nr POWR.01.02.01-24-0094/17
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 w
ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Competence - Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz

Beneficjent

Uzupełnia osoba przyjmująca dokument
Numer

…………………………………………………….……..…………………..
data i godzina wpływu, podpis osoby przyjmującej

……/ 20…

DANE PERSONALNE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJEKTU
WYPEŁNIA KANDYDAT/-KA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJEKTU
Imię i nazwisko
Płeć (zaznaczyć x)

☐ Mężczyzna

☐ Kobieta

Adres zamieszkania:
Ulica1, Numer
Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Wiek

☐ 18-24 lat

Wykształcenie - aktualny i najwyższy
poziom wykształcenia (zaznaczyć x)

☐ 25-29 lat
☐ niższe niż podstawowe

☐ podstawowe

☐ gimnazjalne

☐ ponadgimnazjalne2

☐ policealne

☐ wyższe

☐ tak

☐ nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak”:
Aktualnie kształcę się, uczę się
(zaznaczyć x)

1
2

- poziom kształcenia: ☐ szkoła podstawowa
☐ szkoła ponadgimnazjalna

☐ gimnazjum
☐ studia wyższe/doktoranckie

- system kształcenia: ☐ dzienny

☐ wieczorowy/zaoczny

W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość.
Wykształcenie ponadgimnazjalne – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.
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OŚWIADCZENIA KANDYDAT/-KA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJEKTU

Oświadczam, że spełniam kryteria formalne udziału w projekcie (zaznaczyć odpowiednio x):
☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

1. Jestem w wieku 18 – 29 lat
2. Zamieszkuję zgodnie z Kodeksem Cywilnym: podregion sosnowiecki3, Tychy, Katowice lub
Gliwice
3. Przynależę do kategorii NEET zgodnie z definicją POWER 2014- 2020 tj. jestem w wieku 15-29 lat i:
• nie pracuję , i
(tzn. nie prowadzę działalności gospodarczej, nie jestem zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie,
umowę o dzieło lub inne formy zatrudnienia)

•
☐ TAK

☐ NIE

nie kształcę się, czyli nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, i

(tzn. nie kształcę się w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak równie nie kształcę się na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)

•

nie szkolę się, czyli w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie brałam/em udziału w
szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

(tj. nie uczestniczyłam/em w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

4. Jestem osobą bierną zawodowo4 tj. nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/-a w urzędzie pracy
jako osoba bezrobotna oraz nie poszukuję pracy lub nie jestem gotowy do jej podjęcia).
5. Nie posiadam doświadczenia zawodowego lub posiadane przeze mnie doświadczenie jest
niewielkie (do 2 lat) bądź mało wartościowe (prace dorywcze, prace poniżej kwalifikacji, krótkie
okresy zatrudnienia)
6. Nie przynależę do grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.3.1 POWER (tryb konkursowy)
tj.:

☐ TAK

☐ NIE

•
•
•
•
•

•
☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po
opuszczeniu ośrodków);
absolwenci specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do
roku po opuszczeniu ośrodków);
matki przebywające w domach samotnej matki;
osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

7. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, a także nie
jestem domownikiem, podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej
pracy w gospodarstwie rolnym.
8. Nie odbywam kary pozbawienia wolności i nie należę do osób, w przypadku których istnieje
konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze
społecznym.

WYPEŁNIA PERSONEL PROJEKTU: OSOBA SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W PROJEKCIE:
☐ TAK ☐ NIE
Uwaga: niespełnienie któregokolwiek z kryteriów uniemożliwia udział w projekcie.
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Podregion sosnowiecki tworzą powiaty: będziński, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, zawierciański.
Osoba bierna zawodowo ‐ osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów
stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za
bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące
działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne
zawodowo.
4
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Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria dodatkowe (zaznaczyć odpowiednio x):
Uwaga: spełnienie danego kryterium umożliwia otrzymanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji do projektu

Ilość punktów
dodatkowych

☐ TAK

☐ NIE

1. Jestem płci żeńskiej

+ 2 pkt

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

2. Posiadam uzyskany w toku kształcenia zawód nadwyżkowy zgodnie z aktualnym
+ 1 pkt
Barometrem Zawodów5
+ 1 pkt
3. Jestem matką powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

WYPEŁNIA PERSONEL PROJEKTU

Suma punktów za spełnianie kryteriów dodatkowych

Oświadczam, że (zaznaczyć odpowiednio x):
☐ TAK

1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku
życia”.

☐ TAK

2. Zostałem poinformowany, że projekt „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

☐ TAK

3. Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego stanu zdrowia
(niepełnosprawności).

☐ TAK

4. W sytuacji zakwalifikowania mnie do projektu:
- zobowiązuję się do uczestniczenia w obowiązkowych formach wsparcia wymienionych w Regulaminie projektu i
pozostałych formach wsparcia zgodnie z moim Indywidualnym Planem Działania (IPD);
- zobowiązuję się przed rozpoczęciem stażu do zawarcia umowy stażowej a w przypadku subsydiowanego zatrudnienia
do zawarcia umowy o pracę z Pracodawcą;
- zobowiązuje się w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie do przekazania Realizatorowi projektu danych
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
- zobowiązuję się w terminie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie do udostępnienia danych dotyczących
mojego statusu na rynku pracy i dostarczenia dokumentów potwierdzających ten status (np. zatrudnienie).

☐ TAK

5. Zobowiązuję się do aktualizacji moich danych kontaktowych podanych w formularzu zgłoszeniowym (w
szczególności adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail) w trakcie trwania projektu.

Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą , oświadczam, iż
dane podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym oraz w zawartych w nim oświadczeniach są zgodne z prawdą.

...............................................
Miejscowość, data

....................................................................
Czytelny podpis kandydata/-tki na uczestnika/-czkę projektu
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Lista zawodów nadwyżkowych zgodnie z Barometrem Zawodów 2019 i 2020:
– powiat będziński: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pedagodzy, pracownicy socjalni
– m. Dąbrowa Górnicza: biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, ekonomiści, fizjoterapeuci i masażyści, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń
wydobywczych, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie inżynierii środowiska, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pracownicy
ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. techniki dentystycznej, ratownicy medyczni, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy
mechanicy
– Gliwice: filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
– m. Jaworzno: ekonomiści, inżynierowie inżynierii środowiska, nauczyciele przedszkoli, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, specjaliści
administracji publicznej, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, technicy mechanicy
– Katowice: brak
– m. Sosnowiec: ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych,
mechanicy maszyn i urządzeń, obuwnicy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy maszyn włókienniczych, pracownicy poligraficzni, socjolodzy i
specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
– Tychy: gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, pracownicy administracyjni i biurowi
– powiat zawierciański: ekonomiści, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, operatorzy maszyn włókienniczych, rolnicy i hodowcy,
rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, specjaliści technologii żywności i żywienia, technicy mechanicy
– woj. śląskie: filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDAT/-KA NA UCZESTNIKA/-CZKĘ
Ja niżej podpisany/a: ……………………………………………………………………………………………………..
w związku ze zgłoszeniem do projektu pn.: „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia”
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do projektu:
„Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia” przez Realizatora Projektu, tj. firmę Competence - Training &
Coaching, Barbara Jaśkiewicz z siedzibą przy ul. Moniuszki 15/10, 59-100 Polkowice w celu realizacji projektu „ Start
zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia”, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu,
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków (kwalifikowalność uczestników projektu), monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER
oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Competence - Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz z siedzibą
przy ul. Moniuszki 15/10, 59-100 Polkowice (tel.: 76 307 03 30, email: biuro@competence-szkolenia.pl)
2.

Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu określonym powyżej na podstawie udzielonej zgody. Moje dane
będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem
realizowanym przez Competence jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu umowy o
dofinansowanie zawartej z WUP Katowice na realizację projektu.

3.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.

4.

W przypadku gdy zostanę zakwalifikowany/-a do udziału w projekcie i stanę się Uczestnikiem/-czką projektu,
moje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia projektu „Start zawodowy dla osób młodych do
29 roku życia” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji projektowej zgodnie z terminami określonymi w
umowie POWR.01.02.01-24-0094/17-00 zawartej między Competence a Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Katowicach.
W przypadku gdy nie zostanę zakwalifikowany do udziału w projekcie z powodu niespełnienia kryteriów
formalnych lub nie przystąpię do projektu moje dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Biura Projektu.
W przypadku gdy będę spełniać kryteria formalne, ale nie zostanę zakwalifikowany/-a do projektu moje dane
zostaną usunięte niezwłocznie po zamknięciu rekrutacji w projekcie, nie później niż w momencie zakończenia
realizacji projektu „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia”.

5.

Moje dane mogą zostać przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach pełniącemu rolę Instytucji
Pośredniczącej oraz innym podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.

Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.

Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, mam prawo do przenoszenia danych.

9.

Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

...............................................
Miejscowość, data

....................................................................
Czytelny podpis kandydata/-tki na uczestnika/-czkę projektu
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