FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Języki nam nieobce” umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.02.00-30-0310/15-00
Projekt oferuje kursy języka angielskiego na poziomie A1 – B1 w wymiarze 120 godzin.
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Języki nam nieobce”. Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie
wypełnione formularze.

DANE PERSONALNE
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć
Wiek w chwili przystępowania do
projektu (Należy podać wiek
uczestnika na dzień podpisania
deklaracji
uczestnictwa
w
projekcie)

…………………………….lat

PESEL
ISCED 0

Wykształcenie niższe niż podstawowe

ISCED 1

Podstawowe - wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej

ISCED 2

Gimnazjalne - wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej

WYKSZTAŁCENIE
ISCED 3
(proszę wpisać X w odpowiedniej
kratce)

Ponadgimnazjalne - wykształcenie na poziomie szkoły średniej (np. liceum,
liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła
zawodowa

ISCED 4

Policealne - wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym

ISCED 5-8

Wyższe - wykształcenie na poziomie szkoły wyższej

ADRES ZAMIESZKANIA (Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Gmina

Powiat

Kod pocztowy

Poczta

Obszar zamieszkania

Miejski

Wiejski

Telefon komórkowy lub
stacjonarny
Adres e-mail
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ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Województwo

Powiat

Kod pocztowy

Poczta

INFORMACJE DODATKOWE
Osoba pracująca (jeśli tak proszę wpisać X w polu obok i wypełnić poniższe pola dot.
pracodawcy i rodzaju umowy na podstawie której Pani/Pan pracują):
Wykonywany zawód
Zatrudniony w (pełna nazwa):

Wielkość zakładu pracy
(proszę wpisać X w polu obok
odpowiedniej wielkości
przedsiębiorstwa)

mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie
przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 2 mln. Euro
małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie
przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 10 mln. Euro
średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót
nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny
nie przekracza 43 mln. Euro

Sytuacja na rynku pracy
(proszę zaznaczyć X w polu
opisującym Pani/Pana status na
rynku pracy)

duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia
co najmniej 250 pracowników oraz jego roczny obrót wynosi
co najmniej 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny
wynosi co najmniej 43 mln. Euro
Rolnik (Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn.
zm.)
Samozatrudniony (Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
niezatrudniającą pracowników)
Zatrudniony w administracji publicznej (Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej
i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych.)
Osoba bezrobotna tzn.
• zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy jako bezrobotna
•

niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - nie pracuje i nie jest zarejestrowana
w urzędzie pracy, ale poszukuje pracy i jest gotowa do jej podjęcia

Osoba bierna zawodowo tzn. nie pracuje, nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy i nie
poszukuje pracy
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Zerowa – nie znam angielskiego/nie uczyłam/em się tego języka
A1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe
zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych
oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka,
ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że
rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Jak ocenia Pan/i swoją
znajomość języka
angielskiego?

A2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane
wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby
rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych,
rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany
informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie,
otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków
przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw
i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością
sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się
danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub
które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje,
krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
wyższy

Dodatkowe potrzeby w związku z uczestnictwem w projekcie
(np. dostosowanie pomieszczeń, materiałów szkoleniowych
i sposobu realizacji zajęć do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności)
Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w Projekcie, w tym na udostępnienie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu
mnie do udziału w Projekcie. Jednocześnie deklaruję dobrowolnie wolę udziału w Projekcie, jeśli zostanę zakwalifikowany/a.
.............................................................................................
miejscowość i data

.........................................................................................
czytelny podpis kandydata/ki

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym zgodnie z art. 23 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) przez Beneficjenta do celów związanych
z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta
z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wynikających z umowy nr RPWP.08.02.00-30-0310/15-00 Moja zgoda
obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania;
3. jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Zawarte w niniejszym formularzu informacje są
zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym. Ponadto nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne;
4. nie pozostaję w stosunku pracy lub innym (w tym w ramach umów cywilnoprawnych) z Realizatorem Projektu oraz nie łączy mnie i nie łączył
Realizatorem Projektu i/lub jego pracownikiem uczestniczącym w procesie rekrutacji: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa
i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
5. nie pozostaję w stosunku pracy lub innym (w tym w ramach umowy cywilnoprawne) z wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego ,Departamentami związanymi z Funduszami Unijnymi;
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6. zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie „Języki nam nieobce” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa,
akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie;
7. zostałem/am poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego;
8. wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Języki nam nieobce” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
9. akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku
nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wznosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatora – Betterfield s.c.
Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska z siedzibą w Poznaniu 61-740, przy ul. Paderewskiego 11/13;
10. deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu;
11. w przypadku rezygnacji z własnej winy po rozpoczęciu udziału w Projekcie zobowiązuję się do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa.
Koszty udziału zobowiązuję się zwrócić w terminie 14 dni od dnia rezygnacji na wskazane przez Realizatora Projektu konto bankowe;
12. zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych
wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym.
............................................................................................
miejscowość i data

............................................................................................
czytelny podpis kandydata/ki

13. wyrażam zgodę na nieograniczone wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na wszelkich polach eksploatacji mojego wizerunku przez
Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska, do celów upowszechniania rezultatów i promocji projektu „Języki nam
nieobce”. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994r.
nr 24, poz.83 z póżn. zm.);

............................................................................
miejscowość i data

............................................................................................
czytelny podpis kandydata/k

DECYZJA REKRUTACYJNA (wypełnia Realizator Projektu)
− Kandydat/ka spełnia wymogi kwalifikacyjne/nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych* warunkujące/warunkujących* uczestnictwo
w projekcie.
− Zostały mi okazane dokumenty poświadczające prawidłowość danych zawartych w formularzu w tym dokument potwierdzający
niepełnosprawność Kandytata/ki*.
− Załącznik do niniejszego formularza stanowi dokument potwierdzający niepełnosprawność Kandydata/ki*.
− Załącznik do niniejszego formularza stanowi zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy potwierdzające zarejestrowanie
Kandydata/ki jako osoby bezrobotnej*.

....................................................................................

....................................................................................

data

podpis osoby przyjmującej formularz

Wynik testu kwalifikacyjnego ze znajomości języka angielskiego: ...............................................
Ocena zgłoszenia pod kątem dodatkowych kryteriów
− miejsce zamieszkania na terenie powiatu rawickiego, wolsztyńskiego, gostyńskiego lub szamotulskiego – 15 pkt
− znajomość języka angielskiego na poziomie A1 lub niższym – 10 pkt
Łącznie: …………… /25 pkt

.........................................................................................
podpis osoby oceniającej formularz zgłoszeniowy

*

niepotrzebne skreślić
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