Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek najlepsza inwestycja !

Nr zgłoszenia:

Data wpłynięcia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,Młodzi z pasją w pracy”
Program Operacyjny:
Instytucja wdrążająca:
Priorytet:
Działanie:
Poddziałanie:

Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1. Poprawa dostępu do zatrudniana oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnia w regionalnym rynku pracy

DANE PERSONALNE

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

Tel. kontaktowy

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Adres email

Opieka nad osobą zależną lub dzieckiem do lat 7
Osoba zarejestrowana w PUP  Tak (proszę dostarczyć zaświadczenie z PUP)

Nie
POZIOM WYKSZTAŁCENIA (proszę zaznaczyć) „x” właściwy
Brak
Podstawowe Gimnazjalne  Ponadgimnazjalne
Brak
formalnego
wykształcenia

Kształcenie
ukończone na
poziomie szkoły
podstawowej

Kształcenie
ukończone na
poziomie szkoły
gimnazjalnej

Kształcenie ukończone na
poziomie szkoły średniej
(wykształcenie
średnie lub zasadnicze
zawodowe).

 Pomaturalne
Kształcenie ukończone na poziomie
wyższym niż kształcenie na
poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem
wyższym

 Tak



Nie

 Wyższe
Pełne i ukończone
wykształcenie na poziomie
wyższym

ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Powiat
Obszar
 Miejski
 Wiejski
 Miejsko- Wiejski
Wiek
Jestem zainteresowany/a szkoleniem zawodowym:
Preferuję następującą ścieżkę uczestnictwa:
 Monter ociepleń budynków i monter rusztowań
 Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż
 Monter urządzeń energii odnawialnej z uprawnieniami  Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie
eksploatacji i dozoru do 1 KV
zawodowe, staż
UWAGA: zostałem poinformowany, że wskazana przeze mnie ścieżka
 Pracownik kancelaryjny z elementami obsługi
uczestnictwa może ulec zmianie po konsultacji i wg opinii doradcy
komputera
zawodowego
 Pomoc kuchenna
 Specjalista ds. sprzedaży
Mój motyw przystąpienia do projektu - tylko jeden:
 Asystent ds. księgowości z elementami kadrowymi
 Znalezienie zatrudnienia
 Spawacz MAG i TIG
 Uzyskania certyfikatu
 Fryzjer
 Zdobycie nowych kwalifikacji
Jestem zainteresowany/a szkoleniem dodatkowym:
 Nabycie doświadczenia zawodowego
 Kierowca samochodu osobowego (Kat. B)
 Poznanie nowych osób
 Kierowca samochodu ciężarowego + przewóz rzeczy
(Kat. C)
Jestem zdolny/a i gotowy/a podjąć zatrudnienie w co
 Operator wózków jezdniowych
najmniej ½ wymiaru czasu pracy:
 Tak
 Nie
 Certyfikator energetyczny
UWAGA: zostałem/am poinformowany/a że zakwalifikowanie na
szkolenie zawodowe nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
na szkolenie dodatkowe. Lista uczestników szkoleń dodatkowych
będzie stworzona w efekcie realizacji szkoleń zawodowych i
poradnictwa zawodowego.

UWAGA: Zostałem poinformowany, że staż będzie realizowany
przy pełnym wymiarze czasu pracy.

Posiadam / nie posiadam doświadczenie/kwalifikacje/zainteresowania w zakresie wybranego szkolenia
zawodowego: (jakie?)……………………..………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Miejscowość, data ……………………………………. Własnoręczny czytelny podpis………………………………..
Training Group Danuta Gorlewska
15-704 Białystok, al. Jana Pawła II 59C lok. 2
www.training-group.com.pl e-mail: biuro@training-group.com.pl
Tel.: 660-722-399; 604-584-260; 664-787-251
NIP: 542-112-46-18; REGON: 200024069

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek najlepsza inwestycja !

Oświadczenia kandydata/tki projektu: „Młodzi z pasją w pracy”
Oświadczam, że :

zostałem poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.
Poprawa dostępu do zatrudniana oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ,Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób
pozostających bez zatrudnia w regionalnym rynku pracy.
 zostałem poinformowany/a, że ścieżka mego udziału w projekcie może obejmować:
- poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe, staż lub
- poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż
 ścieżka udziału w projekcie zostanie dobrana zgodnie z regulaminem projektu
 zapoznałem/am się z Regulaminem projektu „Młodzi z pasją w pracy” i wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
 informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym do projektu „Młodzi z pasją w pracy” są zgodne z prawdą;
 nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań przekupstwa, karno-skarbowe
oraz przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 zostałem poinformowany/a o fakcie, iż o przyjęciu decydują założenia projektowe oraz kolejność zgłoszeń;
 mam świadomość, że szkolenie, poradnictwo lub staż mogą odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania;
 zobowiązuje się do podpisywania listy obecności oraz innych, niezbędnych list kontrolnych;
 wyrażam zgodę na wypełnienie dokumentów związanych z projektem (np. ankiety oceny szkolenia itp.);
 wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 miesięcy po udziale w projekcie.
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:
W zawiązku z przystąpieniem do projektu „Młodzi z pasją w pracy” oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż:
1.
Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2.
Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926, ze zm.)- dane osobowe są niezbędna dla
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3.
Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Młodzi z pasją w pracy”,
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4.
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul.
Pogodna 22, Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Training Group Danuta Gorlewska ul. Al. Jana Pawła II 59 C lok. 2, 15704 Białystok oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać
udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej. Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL
5.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w
ramach Projektu;
6.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Miejscowość i data: ..............................................................................
Czytelny podpis: ……..……………………………………..…..
Załączniki:
Zaświadczenie z PUP
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