Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ REKRUTACYJNY (I nabór)
UWAGA: projekt skierowany jest tylko do osób w wieku od 18 do 35 lat, zamieszkałych na terenie
powiatów iławskiego lub ostródzkiego i spełniających kryteria grupy NEET1
Pan(i)

…..................................................................................................................................................
imiona i nazwisko

urodzony(a) ....................................................................................................................................
data

zamieszkały

.....................................................................................................................................................
adres

wykształcenie ............................, wyuczony zawód .............................................................................

Oświadczam, iż jestem osobą (zaznacz znakiem X właściwy sobie status):
a) Bezrobotną2 
b) Bierną zawodowo3 
Moje numery telefonów (komórka, dom):

....................................................................................................................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PESEL: ……………………………...............

NIP:…………………………………………………………………..

Jestem zainteresowany(a) kursem w zawodzie:
(wskaż preferowany zawód z branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz krótko uzasadnij)
Branża gastronomiczno-hotelarska:
Zawód ….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Uzasadnienie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

1

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój osobą należącą do grupy NEET
jest osoba, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tzn. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie
kształci się (tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tzn. nie uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
2
Na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata Powiatowy Urząd
Pracy (w przypadku zarejestrowania w PUP) lub oświadczenia kandydata – osoby bezrobotnej niezarejestrowanej
w PUP.
3
Na podstawie oświadczenia kandydata – osoby biernej zawodowo.
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Znajomość języka angielskiego:
(zaznacz znakiem X)
język angielski:
Brak znajomości 
Podstawowa 
Średniozaawansowana 
Zaawansowana 

W celu ułatwienia procedur rekrutacyjnych prosimy o wypełnienie poniższej
tabeli:
(zaznacz znakiem X)
TAK

NIE

Osoba bezrobotna





Osoba długotrwale bezrobotna4





Osoba bierna zawodowo













Samotna matka
5

Osoba z niepełnosprawnością

Liczba osób na Twoim utrzymaniu
Podaj wysokość dochodów na 1
osobę w Twojej rodzinie

……….
……..………. zł

W związku z uczestnictwem w projekcie wskaż:
a) Oczekiwania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4

Definicja osoby DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ różni się w zależności od wieku:
- osoby w wieku poniżej 25 lat: bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- osoby w wieku 25 lat i więcej: bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
5
OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – to osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046), a
także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 546, z późn. zm.).
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b) Obawy i bariery:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Deklaracja kandydata:
1. Zgodnie z definicją grupy NEET (por. przypis nr 1) - uprzedzon/y/a o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu karnego,
oświadczam, iż:
 nie pracuję,
 nie kształcę się, tzn. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym,
 nie szkolę się, tzn. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
2. W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do uczestnictwa we
wszystkich zaplanowanych zajęciach oraz pisemnego usprawiedliwienia każdej
nieobecności w okresie ich trwania w ramach projektu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do projektu
pt. Mobilni i kompetentni na europejskim rynku pracy – II edycja.
4. Oświadczam, że nie występują u mnie przeciwwskazania medyczne do odbywania
podróży lotniczych (np. epilepsja, lęk wysokości, choroba lokomocyjna).

...........................................................
data i podpis

Załączniki:
1. Zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata Powiatowy Urząd Pracy (dotyczy osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP) lub oświadczenie (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w
PUP)
2. Oświadczenie osoby biernej zawodowo o swoim statusie na rynku pracy.
3. Orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnościami).
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