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1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

ANKIETA REKRUTACYJNA
w ramach projektu
pt.„Nowe
Nowe możliwości dla młodych
młodych"nrPOWR.01.02.01-18-0088/19
/19
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014
2014-2020
Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko składającej/
składającej/-ego oświadczenie)
Oświadczam, że spełniam warunki kwalifikowalności w projekcie, gdyż jestem:
(proszę wstawić X)
Osobą fizyczną w wieku 15-29
29 roku życia pozostającą bez pracy,
która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu ((tzw. młodzież
NEET)1, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego
w Poddziałaniu 1.3.12

1

Tak

Nie 

Zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę
młodą w wieku 15 – 29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie
kształci się (tj. nie uczestniczy
niczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje
niedbuje obowiązek szkolny od nauki.
nauki Zaniedbywanie
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z zapisami
art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), tj., jako nieusprawiedliwioną nieobecność w
okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podst
podstawowej,
szkole ponadpodstawowej lub placówce;
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Osobą bierną zawodowo,, tzn. niepracującą, niezarejestrowaną w Tak
urzędzie pracy i aktywnie nie poszukującą zatrudnienia3

Nie

Osobą z niepełnosprawnościami

Tak

Nie

Tak

Nie

Czy ma Pan/Pani specjalne potrzeby
otrzeby wynikające z faktu, iż jest
osobą z niepełno sprawnościami
sprawnościami? (wypełnić tylko w przypadku
zaznaczenia w wierszu powyżej TAK)
Osobą o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 włącznie)

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 ww. ustawy i w przepisach wydanych na
podstawie art. 36 ust. 16 ww. ustawy.
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym.), nie szkoli się (tj. nie uczestn
uczestniczy
iczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana
osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje si
sięę do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rrozumiane
jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych, jak również kształcenie
na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
2
Grupa docelowa w poddziałaniu 1.3.1 tryb konkursowy to:
1) osoby
by młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15 - 29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,z następujących grup docelowych:
- osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do
do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoter
socjoterapii
apii (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno
szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do
do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończe
zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
- matki przebywające
wające w domach samotnej matki,
- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opus
opuszczeniu)
- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nielet
nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
2) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reem
reemigranci,
igranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby
zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umó
umów cywilno - prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z
diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej - wywodzący się z powyższych grup docelowych).
3
Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Do grupy
biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 1) studentów studiów stacjonarnych
stacjonarnych. Mając jednak na uwadze kryterium dostępu przyjęte w ramach
konkursu w ramach którego Projekt „Nowe
Nowe możliwości dla młodych
młodych”” otrzymał dofinansowanie, dotyczące wyłącznie osób młodych w
kategorii NEET, studenci studiów stacjonarnych nie mogą być kwalifikowani do Projektu; 2) studentów studiów niestacjonarnych (studia
wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne;; 3) osoby będące na urlopie wychowawczym
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
bezrobotne Osobę bierną zawodowo
definiujemy zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014
2014-2020 –EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014
2014-2020:
2020: osoby bierne zawodowo należy interpretować
zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wspar
wsparciem w programie.
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Osobą nieposiadającą doświadczenia zawodowego
zawodowego/posiadającą Tak
doświadczenie zawodowe poniżej 6 miesięcy4
Osobą zamieszkującą obszar

Wiejski5

Osobą zamieszkującą teren województwa Tak
podkarpackiego (zgodnie z KC)
Osobą zamieszkującą
amieszkującą miasto: Nisko lub Tak
Stalowa Wola lub Tarnobrzeg lub Mielec
lub Jasło
Numer telefonu



Miejski

 Nie



Nie

Nie





Adres e-mail
Ponadto wyrażam / nie wyrażam zgodę na wykorzystanie numeru telefonu w procesie
rekrutacji (poinformowanie o wynikach naboru do projektu).
……………………………………………………….
(czytelny podpis Kandydatki/a na uczestnika projektu)
i/lub
Ponadto wyrażam/nie wyrażam zgodę na wykorzystanie adresu email w procesie rekrutacji
(poinformowanie o wynikach naboru do projektu).

4

Za doświadczenie zawodowe uznaje się doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub
prowadzenia działalności gospodarczej.
5
osoby zamieszkałe na terenach wiejskich - to obszary zgodnie z klasyfikac
klasyfikacją
ją DEGURBA (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do
kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie gmin zamieszczone na stronie internetowej EUROSTAT:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (tabela z nagłówk
nagłówkiem
iem "dla roku odniesienia
2012”).
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……………………………………………………….
(czytelny podpis Kandydatki/a na uczestnika projektu)
Wyrażam dobrowolnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych (w tym tzw. danych wrażliwych) zawartych w niniejszej ankiecie [zgodnie
z Rozporządzeniem
eniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze
przetwarzaniem
twarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie
enie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”], do celów
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

…………………………………………..…………………

(data i czytelny podpis Kandydatki/a na uczestnika projektu)
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