„Wsparcie w aktywnym starcie”
Numer zgłoszenia:……………………
(wypełnia organizator)

FORMULARZ KANDYDATA NA UCZESTNIKA
PROJEKTU Nr: POWR.01.02.01-20-0012/16
Głównym celem projektu jest: Przygotowanie na rynek pracy 52 os. w tym 29 K i 23 M osób biernych zawodowo lub
bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, a następnie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 31 osób zamieszkałych na
terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, nieuczestniczące w kształceniu lub
szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do końca trwania projektu.
Czas trwania projektu: 1 styczeń 2017 r. – 28 luty 2018 r.
Obszar realizacji projektu: powiat m. Łomża, łomżyński, kolneński i zambrowski.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Osoba do kontaktu: Marlena Góralczyk tel. 86 216 41 29, email: sekretariat@notlomza.pl

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, prosimy o staranne wypełnienie (drukowanymi literami)
poniższego formularza i pozostawienie wypełnionego formularza uczestnictwa, oświadczeń i ankiety w
miejscu wypełnienia dokumentów. Zgłoszenie można również przesłać pocztą lub osobiście dostarczyć na
adres Biura Projektu:
Dom Technika NOT, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, pok. 208 ( II piętro )
1) Dane osobowe
Imię i nazwisko:
PESEL:

Wiek:

Wykształcenie ukończone (proszę zaznaczyć właściwe):
□ podstawowe
□ gimnazjalne
□ ponadgimnazjalne

□ wyższe

Status osoby na rynku pracy (proszę zaznaczyć tylko JEDNĄ odpowiedź):
□ osoba bierna zawodowo (nie pracująca, nieaktywna zawodowo, niezarejestrowana w PUP)
□ osoba bezrobotna niezarejestrowana
□ osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP
□ osoba ucząca się lub kształcąca się w systemie dziennym
□ osoba pracująca
Adres:
woj. podlaskie,
powiat: ………………………………, gmina: ......................................................................................,
miejscowość …………………………..ulica: .........................................................................................,
nr budynku: ......................................... , nr lokalu: .................................................................................,
kod pocztowy: .................... - .......................................... ,
telefon kontaktowy: ...................................................................................................................................... ,
email: ...................................................................................................................................................... ,

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
Biuro Projektu: Dom Technika NOT ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, II piętro, pok. 208
tel.86 216 41 29, fax: 86 216 64 72, www.notlomza.pl, email: biuro@notlomza.pl

„Wsparcie w aktywnym starcie”
2) Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o możliwości skorzystania z naszego projektu?
……………………………………………………………………………………………………………………
3) Chciałbym/chciałabym uczestniczyć w poniżej zaznaczonym szkoleniu:

Kierowca samochodu ciężarowego
Operator koparko-ładowarki
Specjalista ds. kadr i płac
Księgowy
Opiekun dzieci do lat 3
Sprzedawca
Pracownik obróbki metali

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
1. Oświadczam, że jeśli zostanę zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w projekcie, zobowiązuję
się do sumiennego wykonywania wynikających z uczestnictwa w projekcie obowiązków.
2. Zapoznałam się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Wsparcie w aktywnym starcie” i akceptuję
wszystkie jego zapisy.
3. W czasie trwania projektu będę wypełniać przedstawiane mi ankiety i testy niezbędne do monitorowania i
ewaluacji projektu.
4. W przypadku mojej rezygnacji z udziału w trwającym projekcie, deklaruję gotowość zwrotu kosztów z
tym związanych.
5. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.
poz. 1128 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb realizacji projektu „Wsparcie w aktywnym starcie”.

…………………………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika*

* W przypadku osoby małoletniej formularz powinien zostać podpisany przez prawnego opiekuna.
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