
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wlkp. 

tel./fax (61) 28 64 964, (61) 28 64 965 

sekretariat@euronauka.eu, www.euronauka.eu  

Formularz zgłoszeniowy  
do projektu „Od kształcenia do zatrudnienia, czyli jak efektywnie wspierać osoby młode  znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” 

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  Nazwisko  

PESEL            
Orzeczenie o 

niepełnosprawności* 

 tak 

 nie 

Telefon kontaktowy  e-mail @ 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA** 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Preferowane miejsce wsparcia, np. szkolenia, stażu  

WYKSZTAŁCENIE 

 brak  podstawowe  gimnazjalne 

 zawodowe  średnie  pomaturalne*** 

AKTUALNY STATUS ZAWODOWY / DODATKOWE INFORMACJE 

 tak 

 nie 
bezrobotny(-a)**** 

 tak 

 nie 
długotrwale bezrobotny(-a)***** 

 tak 

 nie 
bierny(-a) zawodowo****** 

 tak 

 nie 

Należę do kategorii osób NEET, tj. 

- pozostaję bez zatrudnienia (tj. jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo), 

- nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i 

- nie szkolę się (tj. nie uczestniczyłem(-am) w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ciągu ostatnich 4 tyg.). 

 tak 

 nie 

Opuściłem(-am) zakład karny lub areszt śledczy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Data opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego: (dzień/ miesiąc/ rok): ____/ ____/ ________ 

 tak 

 nie 

Opuszczę zakład karny lub areszt śledczy. 

Data opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego: (dzień/ miesiąc/ rok): ____/ ____/ ________ 

OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji do projektu i go akceptuję. 
2. Zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji do projektu i Formularzu zgłoszeniowym spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie. 
3. Jestem świadomy/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 
4. Mam świadomość, że działania projektowe mogą odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania. 
5. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych 
z przeprowadzeniem rekrutacji. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, 
oraz możliwości ich poprawiania, przetwarzanych przez Euronaukę Andrzej Czubaj, ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wlkp. oraz Usługi 
Szkoleniowe Maciej Perzyński, ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo. 

 
Uprzedzony(-a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane 
zawarte w niniejszym Formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 ………...……………….…………………… 

 data i czytelny podpis 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wlkp. 

tel./fax (61) 28 64 964, (61) 28 64 965 

sekretariat@euronauka.eu, www.euronauka.eu  

Informacje/wyjaśnienia: 

 

* Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 

** Należy podać adres zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien 

umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu. 

** Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym, np. 

ukończona szkoła pomaturalna. 

*** Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 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. 

**** Osoby długotrwale bezrobotne – 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). 

***** Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów 

stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. 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). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym 

członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 

 


