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CZĘŚĆ I
1. Jestem osobą znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji
językowych lub TIK zgłaszającą z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia tych kompetencji, w tym:
1.1. osobą o niskich kwalifikacjach1(obowiązkowe)
1.2. nie uczestniczyłem/-am we wsparciu LLL (Lifelong Learning)2 oferowanym w jakichkolwiek
projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (obowiązkowe)
1.3. osobą w wieku 25-49 lat
1.4. osobą w wieku 50 lat i więcej
1.5. osobą z niepełnosprawnościami3 w wieku 25lat i więcej
1.6 Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu:

– komunikacyjna)
1.7 Zamieszkuję na terenie województwa wielkopolskiego:
a) powiat gnieźnieński, gmina:
–

–
–

–
–

b) powiat wrzesiński, gmina:
Kołaczkowo –

1

Osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (osoby bez ukończenia jakiejkolwiek szkoły lub z wykształceniem
podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim/ponadgimnazjalnym).
2
Wsparcie LLL (Lifelong Learning) - Termin life long learning (LLL) rozumiany jest jako wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy,
udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu LLL może odbywać się
w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęcia
e-learningowych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013.
3
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr
111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

Biuro projektu:
ul. Warszawska 28, /62-200/ Gniezno
www.cklider.pl, e-mail: sekretariat@cklider.pl
tel. 536 555 200

Projektodawca:

c) powiat średzki, gmina:
Dominowo -

–
– gmina wiej

– gmina wiejska

CZĘŚĆ II Status na rynku pracy
2.1. osobą pracującą zawodowo4
Jeżeli tak, to czy:

w organizacji pozarządowej

Wykonywany zawód:

gólnego

racy

– pedagogicznej

Zatrudniony w (nazwa firmy) …………………………………………………………………
2.2 osoba zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 5
w tym długotrwale bezrobotna6
2.3 osoba niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy7
w tym długotrwale bezrobotna6
2.4 bierną zawodowo8
4

Osoba pracująca - Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca
zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba
prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową -jest również uznawana za pracującą.
5
Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana
w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
6
Osoba długotrwale bezrobotna- Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:
- 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).
7
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest
zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna.
8
Osoba bierna zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in.
studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie
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2.5 Potwierdzam mój status osoby z niepełnosprawnościami załączając do Deklaracji kopię
orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu stwierdzającego ten fakt
2.6 Potwierdzam mój status osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej zarejestrowanej
w ewidencji urzędów pracy załączając do Deklaracji zaświadczenie z PUP
2.7 Potwierdzam mój status osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej
w ewidencji urzędów pracy załączając do Deklaracji Oświadczenie
CZĘŚĆ III Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu
1.Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia9:
2.Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań10:
3..Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących11?:
Jeżeli tak, to czy:
W tym: gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
4.Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu?:
5.Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)?:

mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status
bezrobotnego ma pierwszeństwo).
9
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
(obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
10
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się
okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla im igrantów, osoby opuszczające instytucje
penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne
przeludnienie).
11
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie
prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny
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CZĘŚĆ IV Dane uczestnika projektu

Nazwa

L.p.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dane uczestnika

Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć

□ kobieta
□ mężczyzna

PESEL
Liczba skończonych
lat, w dniu
wypełniania deklaracji
Wykształcenie

□ podstawowe (ISCED 1
□ gimnazjalne (ISCED 2)
□ ponadgimnazjalne (ISCED 3)
□ policealne (ISCED 4)
□ wyższe (ISCED 5)

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Powiat
Gmina
Województwo
Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej (e-mail)
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OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
……………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkały/a
……………………………………………………………………………………………………………………….

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników
2. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są
prawdziwe.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitoringu ewaluacji
projektu.

……………………………………
Data, Podpis Uczestnika

Data, godz. i nr rejestracji wpływu drogą on – line lub w wersji papierowej Deklaracji Zgłoszeniowej

…………………………………………………………………………………(nadaje Projektodawca)

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Projektodawcy za wprowadzenie danych do
rejestru kandydatów do udziału w projekcie oraz za potwierdzenie zgodności danych ze
stanem faktycznym
………………………………………………………(podpisuje się przedstawiciel Projektodawcy)
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