Załącznik Nr 1
do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawodowy reSTART!”

Formularz rekrutacyjny do projektu „Zawodowy reSTART!”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, (RPLU.09.01.00-06-0100/19), przez Fundację Fuga Mundi z Lublina.

Data wpływu formularza
Czytelny podpis osoby przyjmującej formularz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wypełnia Beneficjent – Pracownik Fundacji Fuga Mundi

Wszystkie pola formularza powinny być wypełnione CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI
(Istnieje możliwość odmowy podania wymaganych danych wrażliwych zawartych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
ale wówczas odmowa ta skutkuje niezakwalifikowaniem do projektu)

INFORMACJE OGÓLNE
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Kobieta

Płeć

Wiek

Mężczyzna

PESEL

Miejsce urodzenia
MIEJSCE ZAMIESZKANIA WG KODEKSU CYWINEGO

(Miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu)

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Gmina

Powiat

Województwo
ADRES ZAMELDOWANIA

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Gmina

Powiat

Województwo
DANE KONTAKTOWE

Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
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WYKSZTAŁCENIE
ISCED 0 - Brak (brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1 - Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
ISCED 2 - Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ISCED 3- Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)
ISCED 4 - Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie
nie jest wykształceniem wyższym)

ISCED 5 - Wyższe (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych, tj. studiów krótkiego cyklu, licencjackich, magisterskich,
doktoranckich)

AKTUALNY STATUS KANDYDATKI/TA DO PROJEKTU
Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole w każdym z wierszu poniżej

TAK

JESTEM OSOBĄ BEZROBOTNĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
(RK- zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako
bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się
do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu
urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej).

JESTEM OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
(RK - zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy
interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

JESTEM OSOBĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NALEŻĄCĄ DO CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z GRUP:

A) 50 lat i więcej
(RK- Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).

B) Osobą z niepełnosprawnościami
(RK- Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 - osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882,
z późn. zm.).

Stopień znaczny

Stopień umiarkowany

Stopień lekki

Zaświadczenie/opinia lekarska

/numer i data ważności orzeczenia/

C) Długotrwale bezrobotną
(RK- Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
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NIE

Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole w każdym z wierszu poniżej

TAK

NIE

TAK

NIE

D) O niskich kwalifikacjach
(RK - Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby
posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby
monitorowania projektów współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według
klasyfikacji ISCED). Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące
do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED).

E) Bezrobotną, nie należącą do grup wskazanych powyżej
F) Imigrantem (w tym osoba polskiego pochodzenia)
(RK- Imigranci - osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu
osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na
terytorium Polski, w tym zamierzające podjąć działalność gospodarcza na terytorium Polski).

G) Reemigrantem
(RK- Reemigranci - obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6
miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej
grupy zaliczani są również repatrianci.

Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole w każdym z wierszu poniżej

Wcześniejszy udział w projektach z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach Osi
11 Włączenie społeczne RPO WL.
Jeśli ”TAK” to proszę podać nazwę projektu, Beneficjenta i datę zakończenia udziału w projekcie:

Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole w każdym z wierszu poniżej

Obecny udział w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Jeśli ”TAK” to proszę podać nazwa projektu, Beneficjenta i formy wsparcia w projekcie.:
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TAK

NIE

Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole w każdym z wierszu poniżej

TAK

NIE

TAK

NIE

Legitymuje się zameldowaniem na obszarze miast średnich województwa lubelskiego
tj.: Biała Podlaska, Świdnik, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Łuków,
Krasnystaw, Puławy, Zamość, Tomaszów Lubelski, Radzyń Podlaski, Łęczna.
/RK - Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do ,,Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.
ww. listy stanowią załącznik nr 14 i 15 do RK/

Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole w każdym z wierszu poniżej

Bariery utrudniające uczestnictwo w projekcie:
potrzeba opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobami zależnymi.
Jeśli ”TAK” to proszę podać jakie:

Inne bariery utrudniające uczestnictwo w projekcie:
architektoniczne, komunikacyjne, techniczne, itp.
(potrzeba specjalnego transportu, asystenta, opiekuna, tłumacza języka migowego, itp.).
Jeśli ”TAK” to proszę podać jakie:

4

Projekt „Zawodowy reSTART!"

OŚWIADCZENIA KANDYDATKI/TA NA UCZESTNIKA PROJEKTU
OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisana/y.............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkała/y.......................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymująca/y się dowodem osobistym .............................................................................................................................
(seria i nr dowodu osobistego)

wydanym przez ....................................................................................................................................................................
Pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą:
1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
2. Oświadczam, że wyrażam świadomie zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 119/1 z 04.05.2016) zwanego „RODO” wyraźną i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Beneficjenta Fundację Fuga Mundi ul. Hutnicza 20B , 20-218 Lublin do celów związanych z
przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta z
obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
wynikających z umowy nr RPLU.09.01.00-06-0100/19. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa
w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i
zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.
3.Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w niniejszym formularzu a podane
informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.
4. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem naboru i uczestnictwa projektu Zawodowy reSTART! i akceptuję jego warunki.
5. Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa jestem uprawniona/y do uczestnictwa w projekcie.
6.Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
7. Zostałam/em poinformowana/y, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w
projekcie.
8. Zostałam/em poinformowana/y o obowiązku oraz wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora
Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.
9. Na etapie rekrutacji do projektu będąc osobą bezrobotną/bierna zawodowo zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Pracy potwierdzającego mój status na rynku pracy, bezpośrednio przed przystąpieniem do pierwszej
formy wsparcia.

Miejscowość i data

czytelny podpis Kandydatatki/ta na Uczestnika projektu
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