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KARTA ZG OSZENIA
DO UDZIA U W PROJEKCIE

„Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”

I. DANE UCZESTNIKA

Dane podstawowe

1 Imi  (imiona)

2 Nazwisko

3 PESEL

4 Data i miejsce urodzenia

5
Podstawowe

Kszta cenie uko czone na poziomie szko y podstawowej

6
Gimnazjalne

Kszta cenie uko czone na poziomie gimnazjum

7
Ponadgimnazjalne

Kszta cenie uko czone na poziomie szko y redniej

8

Pomaturalne

Kszta cenie uko czone na poziomie wy szym ni  kszta cenie na poziomie szko y
redniej, które jednocze nie nie jest wykszta ceniem wy szym

9

Wykszta cenie

Wy sze

Pe ne i uko czone wykszta cenie na poziomie wy szym

Dane kontaktowe
10 Ulica

11 Nr domu

12 Nr lokalu

13 Miejscowo

14
Obszar miejski

Obszar po ony w granicach miast

15

Obszar zamieszkania
Obszar wiejski

Obszary gmin wiejskich, miejsko-wiejskich
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16 Kod pocztowy i miejscowo

17 Powiat

18 Województwo

19 Telefon stacjonarny

20 Telefon komórkowy

21
Adres poczty elektronicznej

(e-mail)

Status na rynku pracy

Zatrudniony w mikroprzedsi biorstwie

Osoba zatrudniona w przedsi biorstwie zatrudniaj cym od 2 do 9
pracowników

Zatrudniony w ma ym przedsi biorstwie

Osoba zatrudniona w przedsi biorstwie zatrudniaj cym od 10 do 49
pracowników

Zatrudniony w rednim przedsi biorstwie

Osoba zatrudniona w przedsi biorstwie zatrudniaj cym od 50 do 249
pracowników

Zatrudniony w du ym przedsi biorstwie

Osoba zatrudniona w przedsi biorstwie zatrudniaj cym powy ej 249
pracowników

Zatrudniony w administracji publicznej

Osoba zatrudniona w administracji rz dowej i samorz dowej oraz w ich
jednostkach organizacyjnych

Zatrudniony w organizacji pozarz dowej

Osoba zatrudniona w organizacji pozarz dowej w rozumieniu ustawy
o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z dnia 29 maja
2003r. z poz. zm.) z uwzgl dnieniem wolontariuszy dzia aj cych na rzecz
tych instytucji

22 Zatrudniony

Rolnik/domownik rolnika

23 Bezrobotny
TAK

NIE

24
Osoba  d ugotrwale

bezrobotna

TAK

NIE
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II. WYBÓR FORM WSPARCIA

Rodzaj wsparcia w ramach projektu Grupa odbiorców wsparcia

Wizyty studyjne do przedsi biorstw
dzia aj cych w sektorze zielonej gospodarki

Osoby bezrobotne do 24 r. .
Pracodawcy

Szkolenie w zakresie Ekotechnolog – 120 h Osoby bezrobotne do 24 r. .

Zaj cia praktyczne u pracodawców
w zakresie Ekotechnolog – 150 h

Osoby bezrobotne do 24 r. .

Szkolenie/doskonalenie doradców
zawodowych w zakresie trendów

rozwojowych zielonej gospodarki – 80 h

Osoby pracuj ce posiadaj ce
uprawnienia doradcy zawodowego

Ja ni ej podpisany/-a  o wiadczam, e:
1. Zapozna em/-am si  z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i w pe ni akceptuj  jego

zapisy.
2. Jestem zameldowany/-a na terenie województwa mazowieckiego.
3. Zosta em poinformowany/-a, e Projekt jest finansowany ze rodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz z bud etu pa stwa.
4. Wyra am zgod  na udzia  w badaniach ewaluacyjnych, które odb  si  w trakcie

realizacji projektu.
5. Wyra am zgod  na wykorzystanie mojego wizerunku w materia ach zwi zanych

z promocj  i upowszechnieniem Projektu.
6. W przypadku zmiany danych b  statusu zobowi zuj  si  niezw ocznie poinformowa

Biuro Projektu.

wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za z enie
nieprawdziwego o wiadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym o wiadczam, e ww. dane

 zgodne z prawd .

Prawdziwo  zawartych powy ej danych potwierdzam w asnor cznym podpisem.

Miejscowo

…………………..............

Data

………………….................

Czytelny podpis

………………………………………………………….


