FORMULARZ REKRUTACYJNY
Wpłynęło dnia:
Godzina:

Informacje o kandydacie
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
Płeć

□ kobieta
□ mężczyzna

Obywatelstwo
Wykształcenie

Opieka nad dziećmi do lat
3
Status osoby na rynku
pracy w chwili przystąpienia do projektu
Osoba
samotnie
wychowująca dziecko
Dochód na członka rodziny
nie przekracza 800 zł na
osobę?
Kandydat/-ka jest osobą z
niepełnosprawnościami?

□ brak
□ podstawowe
□ gimnazjalne
□ ponadgimnazjalne
□ pomaturalne
□ wyższe
□ tak
□ nie
□ osoba zatrudniona
□ osoba bezrobotna
□ osoba bierna zawodowo
□ tak
□ nie
□ tak
□ nie

□ tak
□ nie
kandydata/-tki □ tak
osobą
z □ nie

Dziecko
jest
niepełnosprawnościami?
Wiek kandydata/-tki w
momencie przystąpienia
do projektu przekracza 25
lat?

Adres zamieszkania
Ulica

□ tak
□ nie

Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)

□ obszar miejski
□ obszar wiejski

Województwo
Powiat
Gmina
Kraj
Tel. kontaktowy
e-mail

Adres do korespondencji (Wypełnić, gdy jest on inny niż adres zamieszkania)
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)

□ obszar miejski
□ obszar wiejski

Województwo
Powiat
Gmina
Kraj

Źródło informacji o projekcie:
□ strona internetowa projektu

□ ulotka / plakat informacyjny
□ spotkanie informacyjne
□ znajomi
□ inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa oświadczam, że wszystkie podane
przeze mnie w Formularzu Rekrutacyjnym informacje są prawdziwe i kompletne.
Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje
na podstawie krajowych rejestrów (UKS, ZUS, PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.

…..……………………………………
Data i czytelny podpis Kandydata/tki do projektu

_______________________________________________________________________________________

1.

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, o ile spełniony jest
jeden z poniższych warunków:
a. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu
uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
b. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie
wyprodukowano
c. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki
zawodowej; Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli
wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez
spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie
pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i
obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę pracującą”.

2.

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami,
nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 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 w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

3.

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i
nie jest bezrobotna). 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby
bierne zawodowo. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo, w
rozumieniu Wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

