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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
osoba fizyczna/przedstawiciel PES/JST/IRPIPS/Szkoły
do udziału w projekcie pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” dla osoby fizycznej,
przedstawiciela PES/JST/IRPIPS/Szkoły na szkolenie i/lub doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w PES oraz z zakresu

zawierania partnerstw lokalnych.
Dane uczestnika

11.. Imię
22.. Nazwisko
33.. PESEL
44.. płeć

Kobieta

Mężczyzna

55.. jestem osobą niepełnosprawną
66.. Zaliczam się do kategorii osób:
a)

żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących
w tym w gospodarstwach domowych z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

b)

żyjących w gospodarstwie domowym składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających
na utrzymaniu

77.. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, tj. :
a)

osoba zamieszkująca teren wiejski: tak

b)

osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: tak

nie

c)

osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (niższe niż podstawowe): tak

nie

nie

88.. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
tak

nie

Dane kontaktowe (miejsce zamieszkania)

99.. ulica

nr budynku

1100.. kod pocztowy

miejscowość

1111.. województwo

powiat

nr lokalu

gmina

1122.. telefon kontaktowy

nie posiadam

1133.. adres e-mail

nie posiadam
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Wykształcenie

1144..

niższe niż podstawowe

1155..

podstawowe

1166..

gimnazjalne

1177..

ponadgimnazjalne

1188..

policealne

1199..

Wyższe

Dane dodatkowe
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

2200..

bezrobotny (osoba zarejestrowana w PUP)
w tym długotrwale bezrobotny
w tym zakwalifikowana do III profilu pomocy

2211.. osoba, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub ustawie
o zatrudnieniu socjalnym (załącznik nr 1)

2222..

osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP

2233..

bierna zawodowo
w tym osoba kształcąca się

2244..

pracująca








administracji rządowej
administracji samorządowej
MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)
organizacji pozarządowej
dużym przedsiębiorstwie
prowadząca działalność na własny rachunek
inne …………………………………………………….

Wykonywany zawód …………………………………………….
Zatrudniony w ……………………………………………………

Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz iż zostałem/am pouczony/a o
wynikającej z odpowiednich przepisów odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

………………..…………
Miejscowość, data

..…...….………………………………………
CZYTELNY PODPIS
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Załącznik nr 1
Osoby, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub ustawie o
zatrudnieniu socjalnym, to:

1. bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, najbardziej oddalone od rynku pracy, tj. takie, które
oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i
wpisujących się w definicję osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z
rozdziałem III pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – osoby lub
rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej)
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
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ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149,
z późn. zm.);
i) osoby niesamodzielne;
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu;
k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
l) osoby korzystające z PO PŻ).
2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, tj.
a) bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
b) uzależnione od alkoholu,
c) uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
d) chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
e) długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
f) zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
g) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej,
h) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu
społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym,
społecznym i rodzinnym.
3. osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
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