Biuro Projektu:
Fundacja Edukacji Nowoczesnej
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
e-mail: brp@fen.net.pl
tel.: +48 888 263 146

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie "Bliżej rynku pracy"
Prosimy wypełnić poniższą ankietę DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Imię:

                       

2. Nazwisko:
3. PESEL:

                     

          

4. Miejsce urodzenia:
5.

Wiek :

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

 

6. Płeć:

Województwo: ..........................................................
Data urodzenia:

kobieta

  −   −    

mężczyzna

7. Miejsce zamieszkania: miejscowość: ............................................ kod pocztowy:

  −   

ulica: ................................................................................................... nr domu: ……..... nr lokalu: ...........
gmina: …………………........…

powiat: ......................................... województwo: .................................

8. Telefon (wraz z numerem kierunkowym):
9. Telefon komórkowy:

         

         

10. Adres poczty elektronicznej:

                          

Projekt „Bliżej rynku pracy” jest współfinansowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11. Oświadczam, że posiadam stwierdzoną niepełnosprawności o stopniu:
znacznym
umiarkowanym
lekkim
….……………….............................
Czytelny podpis osoby kandydującej

12. Oświadczam, że jestem:
bezrobotnym1
osobą nieaktywną zawodowo2
..…......………….........................................
Czytelny podpis osoby kandydującej

13. Oświadczam, że:
jestem uczestnikiem innego projektu współfinansowanego ze środków PFRON
nie jestem uczestnikiem innego projektu współfinansowanego ze środków PFRON
…………………………………….
Czytelny podpis osoby kandydującej

14. Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
15. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także
danych wrażliwych przez Fundację Edukacji Nowoczesnej z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 32,
01-864 Warszawa) oraz na udostępnianie moich danych osobowych Państwowemu Funduszowi
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w celach związanych z rekrutacją i realizacją
Projektu „Bliżej rynku pracy". Oświadczam, że zostałem poinformowany:
- że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości
wzięcia udziału Projekcie „Bliżej rynku pracy",
- o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania
i usuwania.
....................................................
Czytelny podpis osoby kandydującej
1

Bezrobotny - (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, Dz. U. Nr 99 z 2004r., Poz. 1001, z poz. Zm.) osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy
zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia; nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych
lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym; zarejestrowana we właściwym dla miejsca
zameldowania stałego lub czasowego Powiatowym Urzędzie Pracy, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60
lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
2
Osoba nieaktywna zawodowo – pozostająca bez zatrudnienia (w wieku 15-64 lata), niewykonująca innej
pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie
wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych.
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