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KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. KARTA Z NIECZYTELNYMI LUB NIEPEŁNYMI
DANYMI NIE PODLEGA KWALIFIKACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
Wypełnia przyjmujący formularz:
NR FORMULARZA
NR KANDYDATA
REKRUTACYJNEGO

DATA ZŁOŻENIA

GODZINA ZŁOŻENIA

Dane ogólne:
Nazwisko rodzica
Imię/imiona rodzica
Nazwisko dziecka
Imię/imiona dziecka
Zaznaczyć, wpisując X w odpowiedniej kratce
Wykształcenie:

□ Brak
/brak formalnego
wykształcenia/

□ Podstawowe
/kształcenie ukończone na
poziomie szkoły
podstawowej/

□ Gimnazjalne

□ Ponadgimnazjalne

/kształcenie ukończone na
poziomie szkoły
gimnazjalnej/

/kształcenie ukończone
na poziomie szkoły średniej
(wykształcenie średnie lub
zasadnicze zawodowe)/

□ Policealne
/kształcenie ukończone na
poziomie wyższym niż
kształcenie na
poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie
jest wykształceniem wyższym/

□ Wyższe
/pełne i ukończone wykształcenie
na
poziomie wyższym

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:
Część I – WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY BEZROBOTNE
Uwaga! Po zaznaczeniu statusu prosimy o sprawdzenie czy jesteś osobą długotrwale bezrobotną, jeżeli nie zaznacz odpowiedź „inne”.
Definicja Osoby długotrwale bezrobotnej – „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:
- młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
□ osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
w tym:
□ długotrwale bezrobotna

□ inne

□ osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
w tym:
□ długotrwale bezrobotna
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□ inne
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Część II – WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY BIERNE ZAWODOWO
Poniższą tabelę wypełniają osoby:
- które są osobami pracującymi ale przebywają na urlopie wychowawczym, w takim przypadku proszę o zaznaczenie „osoba bierna
zawodowo” w tym: „inne”. Chyba, że jesteś osobą zarejestrowaną jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wypełnić
część I formularza dla osób bezrobotnych.
- które mają zawieszoną działalność gospodarczą, nie przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym.
W takim przypadku proszę o zaznaczenie „osoba bierna zawodowo”, w tym: „inne”.
- uczące się czyli osoba, która nie pracuję i nie jest bezrobotna, ale uczestnicząca w kształceniu formalnym 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. W takim
przypadku proszę o zaznaczenie „osoba bierna zawodowo” w tym: „osoba ucząca się”.
- nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu czyli osoby, które nie pracują i nie są bezrobotne np. osoby przebywające na zasiłku
emerytalnym, które nie uczą się ani nie szkolą. W takiej sytuacji proszę o zaznaczenie „osoba bierna zawodowo” w tym: „osoba
nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu”
□ osoba bierna zawodowo w tym:
□ inne

□ osoba ucząca się

□ osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu

Jeżeli jesteś osobą pracującą przebywającą na urlopie wychowawczym proszę o podanie okresu przebywania na urlopie
wychowawczym:
Od …………………….……………………………

do………………………………………………

Część III – WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY PRACUJĄCE

□ Samozatrudniony

□ Zatrudniony w

□ Zatrudniony w

□ Zatrudniony w

□ Zatrudniony w dużym

□ Zatrudniony w

/oznacza osobę
fizyczną prowadzącą
działalność
gospodarczą, nie
zatrudniającą
pracowników/

mikroprzedsiębiorstwie
/oznacza osobę
zatrudnioną w
przedsiębiorstwie
zatrudniającym od 2 do
9 pracowników

małym
przedsiębiorstwie
/oznacza osobę
zatrudnioną w
przedsiębiorstwie
zatrudniającym od 10
do 49 pracowników/

średnim
przedsiębiorstwie
/oznacza osobę
zatrudnioną w
przedsiębiorstwie
zatrudniającym od
50 do 249/

przedsiębiorstwie
/oznacza osobę
zatrudnioną w
przedsiębiorstwie
zatrudniającym powyżej
249 pracowników/

administracji publicznej
/oznacza osobę zatrudnioną
w administracji rządowej i
samorządowej oraz w ich
jednostkach organizacyjnych

□ Zatrudniony w organizacji
pozarządowej /oznacza osobę
zatrudnioną w organizacji
pozarządowej w rozumieniu
ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.
U. z dn. 29 maja 2003 r. z poz.
zm.) z uwzględnieniem
wolontariuszy działających na
rzecz tych instytucji na
podstawie podpisanej umowy/

Wykonywany zawód
Miejsce zatrudnienia (dokładna nazwa
oraz adres miejsca zatrudnienia)
Proszę o podanie okresu przebywania
na urlopie (od…..do……..)

………………………………………………
miejscowość i data

Urlop Macierzyński/Ojcowski

Urlop Rodzicielski

Od…………………………… do …………………………………….

Od…………………………… do …………………………………….

…………………………………….…………………….......................
czytelny podpis Kandydata do projektu

Projekt: Żłobek ”Milowa Kraina”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

