biuro projektu: Fundacja EUDAJMONIA
ul. Ostrowskiego 30b, pok. 01, 53-238 Wrocław
tel.: +48 881 477 009, e-mail: komputery@eudajmonia.pl
www.eudajmonia.pl

WYPEŁNIA BIURO
PROJEKTU

załącznik nr 1do Regulaminu projektu „ON w ICT”
data rejestracji elektronicznej:………………………….
data wpływu dokumentu:.………………………………
numer formularza rekrutacyjnego:..………………….
podpis przyjmującego:…………………………................

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „ON w ICT”

WARUNKI
FORMALNE
UDZIAŁU W
PROJEKCIE

DANE KANDYDATA/KANDYDATKI

UWAGA!!! Formularz rekrutacyjny należy wypełnić w języku polskim, czytelnie,
drukowanymi literami
1

imię

2

nazwisko

3

data urodzenia

4

wiek w chwil złożenia
formularza
rekrutacyjnego

18 – 24 lata (ukończone 18, ale nie ukończone
25 lat)

25 – 64 lata (ukończone 25, ale nie ukończone
65 lat)

5

ulica

6

nr domu

8

miejscowość

9

kod pocztowy

10

województwo

11

telefon kontaktowy

12

adres e-mail

13

7

nr lokalu

posiadam aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności lub równoważne

tak

nie

mieszkam na obszarze województwa
dolnośląskiego

tak

nie
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nie posiadam udokumentowanej
znajomości obsługi komputera

tak

nie

z własnej inicjatywy deklaruję udział
w szkoleniach

tak

nie

nie byłem/byłam, nie jestem i nie
będę uczestnikiem projektów
realizowanych w ramach podziałania
9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub działania 9.3

tak

nie

 tak

 nie

 wiejski

 miejski

ukończony 50 rok życia

KRYTERIA PREFERENCYJNE UDZIAŁU W PROJEKCIE

obszar zamieszkania

(położony poza
granicami miast


wykształcenie

(w
granicach miasta

brak wykształcenia

 podstawowe/gimnazjalne/
ponadgimnazjalne



pomaturalne/wyższe

rodzaj lub przyczyna orzeczenia o
niepełnosprawności (proszę wpisać):

14

stopień niepełnosprawności lub jego
odpowiednik:
niepełnosprawność

lekki lub częściowa niezdolność
do pracy
umiarkowany lub całkowita
niezdolność do pracy
znaczny lub całkowita niezdolność
do pracy i samodzielnej egzystencji

status na rynku pracy
(w chwili złożenia formularza
rekrutacyjnego)

osoba zatrudniona
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osoba bezrobotna
osoba ucząca się (stacjonarnie)

INFORMACJE
DODATKOWE

 osoba nieaktywna zawodowo
opieka nad dziećmi do lat 7 lub
osobami zależnymi
15
obecność asystenta

 tak

 nie

 podczas dojazdu na

szkolenie

 podczas zajęć

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem udziału w projekcie “ON w ICT”
i w pełni go akceptuję.
………………………………………………………..
(data i czytelny podpis kandydata)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002,
nr 101, poz. 926 z póź.zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich
danych osobowych, w tym danych wrażliwych, na potrzeby procesu rekrutacji do
projektu „ON w ICT” oraz do celów monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Mam świadomość, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, a ich
niepodanie skutkuje wykluczeniem w procesie rekrutacji.
….……………..…………………………………….
(data i czytelny podpis kandydata)

Dodatkowo wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych
osobowych do celów statutowych Fundacji (w celu informowania mnie
o organizowanych szkoleniach, konferencjach, innych projektach itp.)
….……………..…………………………………….
(data i czytelny podpis kandydata)
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Jestem świadomy/a, że złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
….……………..…………………………………….
(data i czytelny podpis kandydata)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą lub zatajenie prawdy. W razie złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą
i powstania w związku z tym obowiązku zwrotu środków otrzymanych na
sfinansowanie mojego udziału Realizator Projektu będzie miał prawo dochodzić
roszczeń na drodze cywilno – prawnej.
….……………..…………………………………….

(data i czytelny podpis kandydata)

Wypełniony
formularz
rekrutacyjny
wraz
z
kserokopią
orzeczenia
o niepełnosprawności (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)należy złożyć
w biurze projektu:
a) osobiście(w zamkniętej kopercie):
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
lub
b) pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Eudajmonia
ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław
z dopiskiem: „Szkolenia komputerowe”
lub
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej (czytelny skan dokumentu) na adres:
komputery@eudajmonia.pl (w tytule: „Szkolenia komputerowe”)
lub
d) faxem na numer: (76)753 91 39
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przesłanego elektronicznie lub faxem, oryginał
formularza rekrutacyjnego należy dostarczy do biura projektu w ciągu kolejnych 5 dni
roboczych. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w powyższym terminie oznacza
skreślenie z listy kandydatów do projektu.

ver.06.12.2013r.

