Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU
pn. „REALIZACJA PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIOWEJ OSÓB 25+ NA OBSZARZE
DZIAŁANIA LGD PUSZCZA BIAŁOWIESKA”
Nr naboru:

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-051/18
„Realizacja programu aktywizacji społeczno – zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na
obszarze działania LGD Puszcza Białowieska”
IX: ROZWÓJ LOKALNY
9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200
Hajnówka

Tytuł projektu:
Priorytet:
Działanie:
Beneficjent:

Instrukcja wypełnienia Formularza:
1. UWAGA! Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji Uczestnictwa i Udziału w Projekcie.
Złożenie Formularza Rekrutacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu przygotowanego na potrzeby Projektu.
2. Wyjaśnienia pojęć znajdują się w Formularzu rekrutacyjnym (przypisy dolne) oraz w Regulaminie Rekrutacji i
Uczestnictwa w Projekcie w § 2 pkt. 6.
3. Swoją odpowiedź prosimy zaznaczyć krzyżykiem (x)
4. W miejscach do tego przeznaczonych prosimy o wpisywanie DRUKOWANYMI LITERAMI wymaganych informacji.
5. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Brak wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem formularza.
6. Brak wymaganych własnoręcznych czytelnych podpisów pod wszystkimi oświadczeniami znajdującymi się na końcu formularza
traktowany jest jako błąd formalny i skutkuje odrzuceniem formularza i odstąpieniem od jego oceny.

CZĘŚĆ I - DANE PERSONALNE UCZESTNIKA PROJEKTU
DANE OSOBOWE
Imię:
Płeć:
PESEL:

Nazwisko:

□ kobieta

□ mężczyzna

Data urodzenia:
Wiek w chwili przystąpienia do Projektu:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Wykształcenie:

_______

□ podstawowe
□ gimnazjalne
□ ponadgimnazjalne (liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum,
zasadnicza szkoła zawodowa)
□ policealne (szkoły policealne)
□ wyższe (licencjackie, magisterskie, inżynierskie)

DANE KONTAKTOWE
Ulica:

Nr budynku:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr lokalu:

__ __ - __ __ __

Województwo:
Powiat:
Telefon:

Gmina:
Adres e-mail:

Lider projektu
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel. 85/ 682 23 80

Partner projektu
Gmina Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17- 200 Hajnówka
tel. 85/ 682 25 00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA POTRZEBY REKRUTACJI DO
PROJEKTU
PYTANIA PODSTAWOWE DO OCENY FORMALNEJ
KKryteria obligatoryjne:
Osoba w wieku powyżej 25 lat1

□ TAK □

NIE

Osoba bierna zawodowo 2 (nie zarejestrowana w urzędzie pracy)

□ TAK □

NIE

Osoba bezrobotna3 zarejestrowana w PUP,

□ TAK □

NIE

- w tym długotrwale bezrobotna
Osoba kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecnej,
ze względu na (wymagane podkreślenie przynajmniej dwóch
cech)
ubóstwo/ sieroctwo/ bezdomność/ niepełnosprawność/ długotrwałą
lub ciężką chorobę/ przemoc w rodzinie/ inne (wskazane w art. 7
ustawy o pomocy społecznej)
Osoba korzystająca ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej

□ TAK □

NIE

□ TAK □

NIE

□ TAK □

NIE

Osoba z niepełnosprawnością

□ TAK □

NIE

Osoba zamieszkująca teren LGD Puszcza Białowieska (tj. gminy
wiejskie: Hajnówka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha lub
gmina miejsko-wiejska Kleszczele )

□ TAK □

NIE

Kryteria fakultatywne (premiowane od 0 do 20 pkt):
Punkty
- osoba korzystająca z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020)
- osoba o niskich kwalifikacjach4
- płeć

1

□ TAK □

NIE

□ TAK □

NIE

□K □

M

Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 25 urodzin.

2

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.
3

Osoby bezrobotne – osoby zarejestrowane w PUP, które pozostają bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Status na
rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
4

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
(ISCED 3: wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne). Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub
ponadgimnazjalne (tj. ukończone: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa).

Lider projektu
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel. 85/ 682 23 80

Partner projektu
Gmina Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17- 200 Hajnówka
tel. 85/ 682 25 00

