FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa projektodawcy:
Daily School
Anita Połchowska
Tytuł projektu:
Aktywizacja zawodowa osób 30+
Dane uczestnika
Imię
Nazwisko
PESEL
zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL
Wiek w latach
Płeć

Kobieta:

Wykształcenie

ISCED 5-8 Wyższe

(należy zaznaczyć X właściwy
poziom ISCED)

(pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)

Mężczyzna:

ISCED 4 Policealne
(kształcenie ukończone na poziomie wyższymniż kształcenie na poziomie szkoły
średniej, którejednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)

ISCED 3 Ponadgimnazjalne
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zawodowej),
w tym:
- Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym
- Kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym

ISCED 2 Gimnazjalne
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)

ISCED 1 Podstawowe
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)

ISCED 0
(Brak formalnego wykształcenia)

Adres zamieszkania
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy

Dane kontaktowe
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Osoba, która była uczestnikiem projektu z zakresu włączenia społecznego,
realizowanego w ramach realizowanych w ramach IX OP RPO WŁ na lata
2014 – 2020 (dodatkowe: 15 pkt)

Tak

Nie

Osoba z niepełnosprawnościami (dodatkowe: 15 pkt)

Tak

Nie

Osoba długotrwale bezrobotna (dodatkowe: 15 pkt)

Tak

Nie

Osoba zamieszkujące na terenie miast średnich województwa łódzkiego

Tak

Nie

Tak

Nie

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy.

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, które
nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.
Osoba zaznaczająca powyższy status może zostać zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia
z agencji pośrednictwa pracy - jeżeli dotyczy.

W tym długotrwale bezrobotny
Osoba, która pozostaje bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Bierny zawodowo
Bierni zawodowo to to osoby, które w danej chwili nie tworzą̨ zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują̨
i nie są̨ bezrobotne).
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
a) studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, chyba że
pracują (również na część etatu), wówczas są osobami pracującymi;
b) studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne), ale tylko wtedy gdy nie są
zarejestrowani jako osoby bezrobotne i nie pracują (doktoranci mogą być uznani za osoby bierne
zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie);
c) 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), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne, jeżeli są
zarejestrowane już jako bezrobotne wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Taka sytuacja
ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku
z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego
lub rodzicielskiego.
W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana
jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.
Osoba zaznaczająca powyższy status może zostać zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia
z uczelni o podjęciu studiów (w przypadku studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
zaliczających się do grupy osób biernych zawodowo).

Kryteria premiujące

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć odpowiednie orzeczenie lub inny dokument
poświadczający stan zdrowia.

(dodatkowe: 15 pkt)
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do analizy „Delimitacja Miast Średnich tracących funkcje społecznogospodarcze, tj.: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków,
Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów
Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz.

Osoby zamieszkujące powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż stopa
bezrobocia dla województwa łódzkiego (dodatkowe: 15 pkt)
Powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, poddębicki,
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tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, brzeziński.

Osoba z dochodem na osobę w rodzinie poniżej minimum socjalnego

Tak

Nie

Tak

Nie

Osoba w wieku 50 lat i więcej (dodatkowe: 3 pkt)

Tak

Nie

Osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3
włącznie (dodatkowe: 2 pkt)

Tak

Nie

(dodatkowe: 10 pkt)
Weryfikacja na podstawie PIT za ubiegły rok lub na podstawie oświadczenia.

Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
(dodatkowe: 5 pkt)
Weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć kserokopię świadectwa ukończenia etapu
nauki.

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu
(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest
kierowany do danej grupy docelowej)

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
Cudzoziemcy na stale 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 krajów
lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
1.
2.
3.
4.

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)
Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do
zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

Tak

Nie

Osoba z niepełnosprawnościami
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,
orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
orzeczenie o niezdolności do pracy,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w
stopniu głębokim,
inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),
w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np.
orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do
mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach
formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0.
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia)

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Oświadczenia
1. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. Przyjmuję do
wiadomości, iż w przypadku podania danych i złożenia oświadczeń nieprawdziwych zostanę
usunięta/y z projektu i będę zobowiązana/y do zwrotu kosztów związanych z całą ścieżką
przewidzianą w projekcie.
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
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możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
3. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
4. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy1.
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
7. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
8. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i akceptuję jego warunki.
9. Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i Formularzu
zgłoszeniowym spełniam kryteria kwalifikacyjne w nich zawarte i jestem uprawniona/y do uczestnictwa
w projekcie.
10.Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych
(należy wypełnić w dniu przystąpienia do projektu)

___________________
Data

_____________________________________
Podpis

1

Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały
wprowadzone kryteria wyboru dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej.
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