FORMULARZ REKRUTACYJNY
Tytuł i numer
projektu

„Proces aktywizacji zawodowej bodźcem
bod cem do zatrudnienia !”
RPMP.08.02.00
RPMP.08.02.00-12-0118/15

Beneficjent

"QS ZURICH" spółka z ograniczoną
ograniczon odpowiedzialnością
ścią

Priorytet

8. Rynek pracy

Działanie

8.2 Aktywizacja zawodowa

DANE OSOBOWE - należy
ży uzupełnić
uzupełni wszystkie pola
Imię i nazwisko

Numer PESEL

Orzeczenie o
niepełnosprawności[1]

Data urodzenia

Wiek w chwili
przystąpienia do projektu

Płeć
Adres zamieszkania[2]
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Województwo

Powiat

Nr lokalu

Zawód
wyuczony

Wykształcenie
Dane kontaktowe
Telefon
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Adres e-mail

Status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia
przyst pienia do projektu
Oświadczam, że jestem osobąą pozostaj
pozostającą bez pracy:
Jeśli tak, proszę zaznaczyćć właś
właściwe pole:
1)
osoba bezrobotna[3] ( w tym długotrwale bezrobotna[4] TAK / NIE)
2)
osoba bierna zawodowo[5]

Status socjoekonomiczny kandydata
Oświadczam, że jestem:
1. osobą niepełnosprawnąą (wymagane zaświadczenie)
za
2. osobą sprawującą opiekęę nad osob
osobą zależną [6]
Oświadczam, że jestem:
1. właścicielem
cicielem lub posiadaczem samoistnym lub zale
zależnym nieruchomości
ści rolnej o powierzchni
powierzch
użytków rolnych większej niżż 2ha przeliczeniowe
2. osobą będącą współmałżonkiem
żonkiem tych osób
3. osobą będącą domownikiem, podlegaj
podlegającym
cym ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu
stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków
u ków rolnych <2 ha przeliczeniowe
4. nie dotyczy.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a oświadczam,
świadczam, że:
1. Zapoznałem/am sięę z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Proces aktywizacji zawodowej
bodźcem
cem do zatrudnienia !”, akceptuje jego warunki i jestem uprawniony/a do uczestnictwa w
Projekcie zgodnie z jego wymogami.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2014
3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie oraz zgod
zgodęę na udział w postępowaniu
post
rekrutacyjnym.
4. Akceptuję fakt, że złożenie
żenie
enie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się
się do udziału w Projekcie nie
będę wznosił/a żadnych
adnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta – QS Zurich Sp.
S z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Słupska 6a.
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5. Zostałem/am
/am poinformowany/a, że osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami
Projektu po podpisaniu umowy oraz oświadczenia
o wiadczenia Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych oraz oświadczenia
wiadczenia potwierdzaj
potwierdzającego
cego spełnienie kryteriów grupy docelowej.
5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w Projekcie, równocześnie
równocze
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuj
poinformuję o
tym fakcie QS Zurich Sp. z o.o..
6. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku
obowi
przekazania danych potrzebnych do monitorowania
wskaźników
ników kluczowych oraz danych potrzebnych do wyliczenia wska
wskaźników
źników rezultatu, takich jak
status na rynku pracy, udział w kształceniu od zakończenia
zako czenia udziału w projekcie oraz o obowi
obowiązku
udziału w badaniach ewaluacyjnych.
7. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku
obowi zku przekazania informacji na temat własnej sytuacji
po opuszczeniu Projektu.
8. Zobowiązuje się do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu, w
tym do dostarczenia dokumentów
entów potwierdzających
potwierdzaj
podjęcie
cie pracy (kopii umowy o pracę
prac lub
umowy cywilnoprawnej, zaświadczenia
zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie
za
potwierdzające
ce prowadzenie działalności
działalno ci gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące,
miesi
dowód
opłacenia należytychh składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące
miesi
prowadzenia działalności
ści
ci gospodarczej) w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i w okresie 3
miesięcy po zakończeniu
czeniu udziału w projekcie - o ile uczestnik ten podejmie pracę.
pracę
9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania QS Zurich Sp. z o.o. o zmianie
jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o
zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie
podj
zatrudnienia).
10. Wyrażam zgodę na przetwarzani
przetwarzaniee moich danych osobowych przez QS Zurich Sp. z o.o., na
potrzeby rekrutacji.
12 Uprzedzony/a o odpowiedzialności
odpowiedzialno cywilnej (wynikającej
cej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawd
prawdą, niniejszym oświadczam, żee informacje zawarte w Formula
Formularzu
Rekrutacyjnym są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Miejscowość
i data

Czytelny podpis
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[1] Należy dołączyć kserokopię odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawno
niepełnosprawności zgodnie z

ustawą z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a także
że ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychi
psychicznego
cznego
[2] Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,
miejscowo
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
[3]Osoby bezrobotne - osoby pozostające
pozostaj
bez pracy, gotowe do podjęcia
cia pracy i aktywnie oszukuj
oszukujące
zatrudnienia. Definicja uwzględnia
dnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi
definicjami, nawet jeżeli
żeli nie spełniaj
spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzgl
uwzględnia
zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności
aktywno ekonomicznej ludności
ludno (BAEL), jak i
osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby kwalifikujące
kwalifikuj
się do urlopu macierzy
macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które sąą bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobieraj
pobierają świadczeń z
tytułu urlopu), są wykazywane jako osoby bezrobotne.
be
[4] Osoby długotrwale bezrobotne - młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez
okres ponad 6 miesięcy; dorośli
śli (25 lat lub wi
więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy.
cy. Wiek uczestników określany
okre lany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu
rozpoczęcia udziału
iału w projekcie.
[5] Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą
tworz zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych uznawani ssąą za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące
ce na urlopie wychowawczym (ro
(rozumianym jako nieobecność
ść w pracy, spowodowana
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mie
mieści się w ramach urlopu macierzyń
macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), uznawane sąą za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane ju
już jako bezrobotne
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
pierwsze
Osoby prowadzące
ące działalność
działalno na własny
rachunek (w tym bezpłatnie pomagający
pomagaj
osobie prowadzącej działalność
ść członek rodziny) nie ssą
uznawane za bierne zawodowo.
[6] Osoba zależna rozumiana jest jako osoba wymagająca
wymagaj
ze względu
du na stan zdrowia lub wiek stałej
opieki, połączona więzami
ęzami rodzinnymi lub powinowactwem z osob
osobąą obję
objętą usługami lub
instrumentami rynku pracy lub pozostająca
pozostaj
z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. W
przypadku opieki nad dziećmi
ćmi dotyczy dzieci do lat 7.
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