WNIOSEK KANDYDATA do Projektu
RPO WŚ 10.2.1 „Praca dla Ciebie”
Dane Kandydata
1. Imię/imiona:
2. Nazwisko:
3. Obywatelstwo:
4. Data i miejsce urodzenia:
5. Nr dowodu osobistego:
7. Adres zamieszkania:
województwo: ......................................................
gmina: …………………………………………..
ulica: .....................................................................
kod pocztowy: ……………………………..……

6. PESEL:
powiat: ………………………………………………..
miejscowość:…………………………...….....…………
nr domu ........................... nr lokalu …….……..…….
miejscowość……………………………………………

8. Adres korespondencyjny (zaznaczyć „jak wyżej” w przypadku jeśli jest taki sam jak adres zameldowania):
 jak wyżej

województwo: ......................................................
gmina: …………………………………………..
ulica: .....................................................................
kod pocztowy: ……………………………..……

powiat: ………………………………………………..
miejscowość:…………………………...….....…………
nr domu ........................... nr lokalu …….……..…….
miejscowość……………………………………………

9. Numer telefonu domowego (wraz z kierunkowym):
10. Numer telefonu komórkowego:
11. Adres poczty elektronicznej do kontaktu:
12. Status Kandydata:
 osoba powyżej 291 roku życia, bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkała na terenie województwa
świętokrzyskiego zamierzająca podjąć zatrudnienie, przy czym zarejestrowana w Miejskim / Powiatowym Urzędzie
Pracy musi posiadać pierwszy lub drugi profil pomocy, która złożyła dokumenty rekrutacyjne
 osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Urzędzie Pracy;
 osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy,
 osoba bierna zawodowo2;
należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
 niskowykwalifikowana3.
 osoba po 50 r. życia4,
 kobieta,
 osoba z niepełnosprawnością5,
 osoba długotrwale bezrobotna6.
1

Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie..
2
Osoba bierna/nieaktywna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).
Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo.
3
Osoba niskowykwalifikowana (wg nomenklatury ISCED 3) to osoba, która zakończyła edukację na poziomie maksymalnie ponadgimnazjalnym:
liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.
4
Osoba po 50 roku życia - w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
5
Osoba z niepełnosprawnością - osoba dysponująca odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Za osobę
niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535).
6
Osoba długotrwale bezrobotna - 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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13. Wykształcenie:
 podstawowe  gimnazjalne  ponadgimnazjalne …………………………………………………… [podać jakie]
 inne………………………………………………...….………………….[podać jakie]
14. Doświadczenie zawodowe:
Okres zatrudnienia

Nazwa firmy

Zawód wykonywany

Czynności i zadania wykonywane

15. Źródła informacji o projekcie (zakreślić odpowiednie)
 Ulotka informacyjna  Plakat informacyjny  Ogłoszenie prasowe  Strona internetowa
 Znajomi  Spot radiowy Inne (jakie?) ……………………………………………………………..

Oświadczenia:
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88,poz
553 z późn. zm.):
 Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Wniosku są zgodne z prawdą.
 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż projekt ten jest współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
 Wyrażam gotowość udziału w projekcie „Praca dla Ciebie!”, realizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową,
w okresie od 01.05.2018 r. 31.10.2019 r., współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej
29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Rekrutacji oraz Zasadami realizacji Projektu i akceptuję zawarte w nich
warunki. W przypadku zakwalifikowania do projektu zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 Oświadczam, że nie byłem (am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
 Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procedurą rekrutacji
oraz realizacją projektu „Praca dla Ciebie”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
2014 poz.1182).
………………………………………….
Data i czytelny podpis
Do Wniosku Kandydata przedkładam poniższe załączniki:
1. Dowód osobisty (do wglądu).
2. Aktualne zaświadczenie z MUP/PUP o posiadanym statusie oraz okresie/okresach przebywania w rejestrze osób
bezrobotnych wraz z określeniem profilu pomocy.
3. Oświadczenie o ustalonym profilu pomocy (załącznik dotyczy osoby bezrobotnej, której MUP/PUP odmówił wydania
zaświadczenia o posiadanym profilu pomocy).
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu.
5. Dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością (kopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność
z oryginałem) - (załącznik dotyczy osoby z niepełnosprawnością).
UWAGI:
- Wnioski niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych.
- Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
- Wszystkie strony Wniosku muszą być parafowane przez Kandydata.
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