
Projekt "Razem zdziałamy więcej" 
realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DEKLARACJA
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

"Razem zdziałamy więcej"

Prosimy  o  wypełnienie  drukowanymi  literami  poniższego  formularza  oraz  dostarczenie  do
Biura Projektu osobiście, pocztą elektroniczną (skan) lub za pomocą poczty tradycyjnej. 
W  przypadku  osób  niepełnoletnich lub  ubezwłasnowolnionych wymagany  jest  podpis
rodzica lub prawnego opiekuna.

Imię (imiona) i nazwisko:

…………………………………………………................................…………

…………………….......................................................................................

PESEL

…………………..................….........................

…....................................................................
Wiek (zaznacz w jakim przedziale wiekowym jesteś.):

                                    15-18 lat                                   19-24 lat                                           25-29 lat
       
Adres zamieszkania: 

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

gmina:…………………………….…..……….....………miejscowość……………….............…….…..........………...........

ulica:………………………………........................……nr domu/lokalu...............……………………….....……………….

 kod pocztowy: ……….....................................……… poczta:.....................................................................................

telefon kontaktowy: .............................................. adres mailowy:.............................................................................

Obszar zamieszkania (zaznacz wielkość miejscowości, w której mieszkasz):

   Wieś                                                                                         Miasto do 20 tys. mieszkańców    

  Miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców                                Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców            

Poziom wykształcenia.
Zaznacz rodzaj szkoły, którą ukończyłeś/łaś:

 mniej niż podstawowa   

 podstawowa   

 gimnazjalna  

 ponadgimnazjalna   

 policealna  

 wyższa
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Faza edukacji. 
Zaznacz szkołę, do której obecnie 
uczęszczasz:

Typ szkoły:

  podstawowa      

  gimnazjalna   

  ponadgimnazjalna     

  policealna      

  wyższa        

  nie dotyczy

Cykl kształcenia szkoły/uczelni:

 cykl 1.roczny

 cykl 2.letni       

 cykl 3.letni                                 

 cykl 4.letni    

 cykl 5.letni        

Klasa/rok studiów:

 1                2                      3                      4                       5

Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu:

 pracująca  

 bezrobotna niezarejestrowana (od dnia ..........................................)

  bezrobotna zarejestrowana (od dnia ..............................................)

  bierna zawodowo  (np. uczniowie, osoby przebywające na urlopie 
wychowawczym, renciści)           

Wykonywany zawód:   instruktor praktycznej nauki zawodu

  nauczyciel  

  nauczyciel  kształcenia ogólnego       

  nauczyciel wychowania przedszkolnego     

  nauczyciel kształcenia zawodowego  

  pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej

 pracownik instytucji rynku pracy

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego

 pracownik instytucji systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej

 rolnik

 inny 

Miejsce pracy:

 

Biura Projektu:  Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze, tel. 74 85 00 310, ada@krzyzowa.org.pl
Jelenia Góra 58-500, ul. Osiedle Robotnicze 47A, tel. tel 075/752-42-54, info@kson.pl

Realizatorzy Projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ACSM Sp. z o.o.

          



Projekt "Razem zdziałamy więcej" 
realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  

Orzeczenie o niepełnosprawności:   tak                     nie    

Zaangażowanie społeczne (czy jesteś 
członkiem/wolontariuszem 
stowarzyszenia, fundacji itp.)

  tak                    nie    

Samoocena określająca stopień 
posiadanych kompetencji 
społecznych - zaznacz poziom swojej 
wiedzy z zakresu:

kompetencji międzykulturowych:                           
  brak         niski           średni          wysoki  

pracy zespołowej:           
  brak         niski           średni           wysoki  

motywacji i wspierania innych:     
  brak         niski           średni           wysoki  

zarządzania grupą:                     
  brak         niski           średni           wysoki  

pracy projektowej:               
  brak         niski           średni           wysoki  

Oświadczam,  że  w  przypadku  zakwalifikowania  mnie/mojego*  dziecka  do  Projektu
zobowiązuję się/moje dziecko*  do uczestniczenia w zajęciach zgodnie z harmonogramem.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - art. 233 § 1 i § 6
Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku
są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i aktualnym statusem prawnym.
*niepotrzebne skreślić

……………......……………………………..                                        …………………………………………
          (Miejscowość, data)                                                                       (Czytelny podpis)
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