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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
INFORMACJE O PROJEKCIE:
Tytuł projektu:

Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość

Nr projektu:

WND-POKL.07.02.01-20-347/13

Priorytet:

VII – Promocja integracji społecznej

Działanie:

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

DANE OSOBOWE:
imię (imiona)
nazwisko
płeć

□ kobieta

data urodzenia

-

(dzień – miesiąc -rok)

□ mężczyzna

-

wiek (w chwili przystąpienia
do udziału w projekcie)

miejsce urodzenia
PESEL

wykształcenie

Opieka nad dziećmi do lat 7
lub opieka nad osobą zależną

□ brak
□ podstawowe
□ gimnazjalne
TAK □

□ ponadgimnazjalne
□ pomaturalne
□ wyższe
NIE □

DANE KONTAKTOWE – Adres zamieszkania
ulica
nr domu

nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

powiat

województwo

obszar

□ miejski

telefon stacjonarny

□ wiejski
telefon komórkowy

adres poczty elektronicznej
(e-mail)

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU
Osoba bezrobotna

TAK

□

NIE

□

-

1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą i odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Jednocześnie
oświadczam, iż zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
2. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.:
 Jestem mieszkańcem/nką jednego z powiatów: m. Białystok, białostocki, kolneński, suwalski, sejneński,
wysokomazowiecki, moniecki;
 Jestem osobą, która nie ukończyła 30. roku życia;
 Jestem osobą bezrobotną.
3. Deklaruję chęć udziału w projekcie.
4. Oświadczam, iż zapoznałam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego treść.
5. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze
dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.
6. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - udział w projekcie jest bezpłatny. W związku, z tym zobowiązuję
się do:
− 100% obecności w działaniach w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość”,
− przestrzegania Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
− podpisywania listy obecności na kursie/stażu.

_________________________________________

miejscowość, data

________________________________________

czytelny podpis uczestnika projektu

