
 
 
 
 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Tytuł projektu:   Rozwój – praca – szanse na rynku pracy 

Nr projektu:   WND-POWER.01.02.01-14-0034/15 

 

Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Pracy 

DANE OSOBOWE: 

imię (imiona)  

nazwisko  

płeć □ kobieta     □  mężczyzna 

data urodzenia 
(dzień – miesiąc -rok)  -  -  

wiek (w chwili przystąpienia 
do udziału w projekcie)  

 

miejsce urodzenia  
PESEL  

wykształcenie 

□  brak □  ponadgimnazjalne 

□  podstawowe □  pomaturalne 

□ gimnazjalne □  wyższe 

Opieka nad dziećmi do lat 7  
lub opieka nad osobą zależną 

TAK □  

 

NIE □ 

DANE KONTAKTOWE – adres zamieszkania 

ulica  

nr domu  nr lokalu  

miejscowość  kod pocztowy  -  
powiat  województwo  

obszar □ miejski   □  wiejski 

telefon stacjonarny  telefon komórkowy  

adres poczty elektronicznej (e-mail)  

STATUS* UCZESTNIKA PROJEKTU  - w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba bierna zawodowo TAK □    NIE □ 

Osoba bezrobotna TAK □    NIE □ 

 

 

Wypełnia Biuro Projektu: 

Zgłoszenie numer: ……………………………… 

Data wpływu karty zgłoszeniowej: …………………………………… 



 
 
 
 

 

 

  

 

 ______________________________    ______________________________                 

miejscowość, data                                                                       czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 

 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

TAK □  

NIE  □   

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących, w tym: 

TAK □  

NIE □   

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań 

TAK □  

NIE  □   

 w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 

TAK □  

NIE □   
Osoba z niepełno sprawnościami 
 

TAK □  

NIE  □   

 osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z 
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 
 

TAK □  

NIE  □   

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej 

TAK □  

NIE  □   

POTRZEBY SZKOLENIOWE UCZESTNIKÓW  
 

Spawacz metodą TIG   

Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD   

Opiekunka osoby starszej   

Projektowanie i aranżacja wnętrz 3ds max   

INNE POTRZEBY ORGANIZACYJNE  W RAMACH PROJEKTU 
 

Czy ma Pan/Pani specjalne potrzeby żywieniowe? (np. dieta bezmięsna, dieta 
cukrzycowa, alergie itp.) Jeżeli tak, prosimy o wskazanie potrzeby:  
 

jaka potrzeba? 
 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Czy ma Pan/Pani dodatkowe potrzeby organizacyjne, np. czy potrzebna jest 
obsługa tłumacza języka migowego, zestawy wspomagające słyszenie lub 
zapewnione miejsce na sali wykładowej na wózek inwalidzki? Jeżeli tak, prosimy 
o wskazanie potrzeby: 

jaka potrzeba? 
 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 


