Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji

FORMULARZ REKRUTACYJNY
do udziału w projekcie pn.: „Absolwent – najlepsza inwestycja”, nr: POWR.01.02.01-16-1K09/17
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Data i miejsce urodzenia

5

Płeć 9 (kobiety zgodnie z PKU 10 pkt)

 kobieta
 mężczyzna
 podstawowe
 gimnazjalne

Wykształcenie
(proszę zaznaczyć X odpowiednie pole)

 ponadgimnazjalne
(wykształcenie
zasadnicze zawodowe)

średnie,

 policealne

6

 wyższe
Typ ukończonej szkoły
Data ukończonej szkoły
województwo
gmina

7

Adres zamieszkania
wg. KC1

miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr domu/nr lokalu

Adres korespondencyjny
(wpisać jeśli jest inny niż ww. w pkt. 7)

………………………………………………..……………

9

Telefon kontaktowy

…………………………..…………………………………

10

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

8

1

………………………………….………………………….

………………………….…………………………………

art. 25 KC – „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.”

Biuro Projektu:
Forbis Sp. z o.o.
ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 884 660 455, +48 733 129 709
e-mail: absolwent@grupaforbis.pl

I

OGÓLNE KRYTERIA UDZIAŁU (OKU)
 Jestem osobą w wieku 15-29 lat.
 Posiadam status Absolwenta2 – osoby do 29 roku życia w ciągu roku od ukończenia ostatniego etapu
kształcenia.
Posiadam status:
 osoby biernej zawodowo - tj. osoby, która nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy3
lub
 osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy4.
 Jestem osobą nie uczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
 Jestem osobą nie uczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie

lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
 Zamieszkuję zgodnie z art. 25 KC na terenie woj. opolskiego.
II

PRIORYTETOWE KRYTERIA UDZIAŁU (PKU)

Osoba z niepełnosprawnościami posiadającą
orzeczenie o niepełnosprawności (10 pkt)
1

2
3

4

5

W przypadku konieczności zapewnienia dostępności,
wsparcia, bądź szczególnych potrzeb proszę o ich
określenie
Osoba bez doświadczenia zawodowego (10 pkt)
Kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po przerwie
związanej z urodzeniem dziecka (10 pkt)
Osoba długotrwale bezrobotna:


Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie
przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy);



Dorośli (25 lat lub więcej ) – osoby bezrobotne
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12
miesięcy)

Osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie zgodnie
z ISCED do poziomu 3 włącznie5 (10 pkt)

2

 TAK

 NIE

.........................................................................
………………………………………………………………………
 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

„absolwencie” – oznacza to bezrobotnego w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym
ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli jest:
a) absolwentem, który uczęszczał w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej albo do szkoły wyższej,
b) absolwentem studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,
c) absolwentem szkoły, o której mowa w lit. a, do której uczęszczał w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki
nie był zatrudniony,
d) absolwentem co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
e) absolwentem kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie był zatrudniony,
f) absolwentem szkoły specjalnej,
g) niepełnosprawnym, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu;
3
Osoby bierne zawodowo (nieaktywni), to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
4
Osoby bezrobotne, to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane
jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.
5
Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED) – poziom 3 stanowi
wykształcenie ponadgimnazjalne

Biuro Projektu:
Forbis Sp. z o.o.
ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 884 660 455, +48 733 129 709
e-mail: absolwent@grupaforbis.pl

Oświadczam, że:
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: „Absolwent –
najlepsza inwestycja”, nr: POWR.01.02.01-16-1K09/17 i akceptuję jego warunki.
2. posiadam status Absolwenta – osoby do 29 roku życia w ciągu roku od ukończenia ostatniego etapu
kształcenia.
3. jestem osobą z kategorii NEET i spełniam łącznie trzy następujące warunki kwalifikujące mnie do
udziału
w projekcie:
 nie pracuję (tj. jestem bezrobotna/y lub bierna/y zawodowo),
 nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 nie szkoliłam/em się w okresie ostatnich 4 tygodni (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków
publicznych),
4. nie jestem zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy
5. aamieszkuję wg KC na obszarze woj. opolskiego,
6. podane przeze mnie dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz w przedłożonych
załącznikach są zgodne z prawdą.
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)

…………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

………………………………………………………………………
PODPIS UCZESTNIKA/-CZKI PROJEKTU

……………...............................................
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO/RODZICA6

WYPEŁNIA PROJEKTODAWCA
Kandydat spełnia Ogólne Kryteria Udziału
(OKU)
Ilość
punktów
uzyskanych
zgodnie
z Priorytetowymi Kryteriami Udziału (PKU)

6

 TAK

 NIE
……………………………………………………………..

………………………………… PKT

( podpis specjalisty ds. rekrutacji)

W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez osobę ubezwłasnowolnioną sądowo lub
niepełnoletnią, oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego
opiekuna, rodzica.
Biuro Projektu:
Forbis Sp. z o.o.
ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 884 660 455, +48 733 129 709
e-mail: absolwent@grupaforbis.pl

