Projekt : „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie dostępnym na stronie www.eudajmonia.pl i w Biurze Projektu.

Wypełnia realizator projektu
Nazwa Beneficjenta
Fundacja Eudajmonia
Nr formularza rekrutacyjnego

Data i godzina wpływu formularza

Podpis osoby przyjmującej formularz

Dane kandydata/tki na uczestnika/uczestniczkę projektu
1.

Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.

Pesel

4.

5.

Płeć
Wybierz:
 Kobieta,
 Mężczyzna
Wykształcenie
Wybierz:
 niższe niż podstawowe (ISCED 0)
 podstawowe (ISCED 1)
 gimnazjalne (ISCED 2)
 ponadgimnazjalne (ISCED 3)
 policealne (ISCED 4)
wyższe (ISCED 5-8)
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Dane kontaktowe – Adres zamieszkania
6.

Województwo

7.

Powiat

8.

Gmina

9.

Miejscowość

10.

Ulica

11.

Nr budynku

12.

Nr lokalu

13.

Kod pocztowy

14.

Telefon kontaktowy

15.

Adres e-mail

16.

Miejsce zamieszkania:



wieś



gmina wiejska



gmina miejsko-wiejska



miasto do 25 tyś.
mieszkańców



miasto

Status na rynku pracy kandydata na uczestnika/uczestniczkę projektu
Status osoby na rynku pracy
17.

18.

19.

Wybierz:
 osoba bierna zawodowo/nieaktywna**
 osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji urzędów pracy*
 osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji urzędów pracy*
 osoba pracująca
w tym:
 inne
 osoba ucząca się
 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub
szkoleniu
 osoba długotrwale bezrobotna
Korzystam ze wsparcia
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20.

21.

22.

Wybierz:
 PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie)
 OPS (Ośrodka Pomocy Społecznej)
 Nie korzystam
Jestem osobą z niepełnosprawnościami
Wybierz:
 Tak
 Nie
 odmowa podania informacji
*Proszę dołączyć do formularza orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne – formularze bez ww. dokumentu
nie będą rozpatrywane
Stopień niepełnosprawności
Wybierz:
 Nie dotyczy
 Lekki
 Umiarkowany
 Znaczny
Rodzaj niepełnosprawności
Wybierz:
 Nie dotyczy;
 01-U - upośledzenie umysłowe;
 02-P - choroby psychiczne;
 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby
słuchu;
 04-O - choroby narządu wzroku;
 05-R - upośledzenie narządu ruchu;
 06-E - epilepsja;
 07-S - choroby układu oddechowego
i krążenia;
 08-T - choroby układu pokarmowego;
 09-M - choroby układu moczowopłciowego;
 10-N - choroby neurologiczne;
 11-I – inne;
 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Inne

Członek mniejszości
etnicznej lub
narodowościowej
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Tak



Nie



Odmowa
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Migranci

Osoba bezdomna lub
dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań



Tak



Nie



Odmowa



Tak



Nie
Odmowa

Osoba przebywająca w
gospodarstwie domowym
bez osób pracujących



Tak



Nie



Odmowa

w tym: w gospodarstwie
domowym z dziećmi
pozostającymi na
utrzymaniu



Tak



Nie



Odmowa



Tak



Nie



Odmowa



Tak



Nie



Odmowa

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

Osoba w innej
niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż
wymienione powyżej

………………………………………………
(miejscowość, data)
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ
PROJEKTU „LEGNICKI KLUB AKTYWNOŚCI I ROZWOJU”
O DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PODJĘCIE ZATRUDNIENIA LUB
INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ

Ja, niżej podpisany(a),
………………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………
Oświadczam, że:


wszystkie podane przeze mnie informacje w Formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe
i kompletne.



w ciągu 4 tygodni od zakończeniu udziału w projekcie dostarczę do Beneficjenta
dokumenty potwierdzające podjęcie zatrudnienia (w przyp. umów o pracę i umów
cywilno-prawnych -kserokopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z oryginałem
do wglądu) lub innej pracy zarobkowej (w przyp. samozatrudnienia - oryginał
CEIDG/KRS, kserokopia potwierdzenia opłacenia składek ZUS, lub innych wymaganych
przez Beneficjenta wraz z oryginałami tych dokumentów do wglądu) na podstawie:
umowy o pracę na min. 3 miesiące i min. ½ etatu /umowy cywilnoprawnej na minimum
3 miesiące o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia
/umowy

o

dzieło

o

wartości

równej

lub

wyższej

trzykrotności

minimalnego

wynagrodzenia/ samo zatrudnienia.

………………………………………………
(miejscowość, data)
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU
Ja, niżej podpisany(a),
……………………………………………………..………………
PESEL ……………………………………………….
W związku z przystąpieniem do rekrutacji do projektu „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”
Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0041/17 (zwanym dalej „Projektem”) którego Beneficjentem jest
Fundacja Eudajmonia oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju,
mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych
z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
w ramach RPO WD 2014-2020, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę
przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 lub
art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 922).
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO
WD 2014 – 2020.
5. Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu.
6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie Powierzającego, przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, beneficjenta. Moje dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Powierzającego, przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt
w ramach RPO WD 2014 – 2020.
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
8. Po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 –
2020.
9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
………………………………………………
(miejscowość, data)
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany(a),
…………………………………………………….
PESEL …………………………………………………
W związku z przystąpieniem do rekrutacji do projektu „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”
Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0041/17 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie obejmującym dane osobowe zwykłe (nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, nr i seria dowodu osobistego, nr telefonu, adres e-mailowy, nr rachunku bankowego)
oraz dane osobowe wrażliwe (pochodzenie etniczne, stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia
o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym) przez Fundację
Eudajmonia oraz przez Administratora Danych, którym jest:
1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże
Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do
zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00507 Warszawa - w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych”.
3. Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014
– 2020.
4. Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka
potrzeba) w związku z realizacją ww. celu.

………………………………………………
(miejscowość, data)
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU O JEGO
SPECJALNYCH POTRZEBACH WYNIKJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Ja, niżej podpisany(a),
………………………………………………………
PESEL ………………………………………………….
(proszę w odpowiednim miejscu wpisać jakie)

Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności
ruchowych:

Alternatywne formy materiałów:

Specjalne potrzeby
wynikające
z niepełnosprawności:

Zapewnienie sysytemu wspomagajacego słyszenie:

Zapewnienie tłumacza języka migowego:

Inne:

………………………………………………
(miejscowość, data)
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