Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Dane osoby zgłaszającej się do udziału w szkoleniu (wszystkie pola są obligatoryjne):
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

PODSTAWOWE
Imię (imiona)
Nazwisko
Wiek (w chwili przystąpienia do projektu)
Płeć (kobieta/mężczyzna)
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Wykształcenie(brak, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, pomaturalne
wyższe)
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad
osobą zależną
Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod
opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej.
(otoczyć obwódką właściwe)

tak

Bezrobotn

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

w tym
Nieaktywny
zawodowo
w tym
Zatrudniony

(otoczyć obwódką właściwe)
w tym

nie

Tak
Nie
Osoba długotrwale bezrobotna
Tak
Nie
osoba ucząca się lub kształcąca
Tak
Nie
Rolnik
Samozatrudniony
Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
Zatrudniony w małym i (lub) średnim
przedsiębiorstwie
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
Zatrudniony w administracji publicznej
Zatrudniony w organizacji pozarządowej

Miejsce pracy
Stanowisko
TELEADRESOWE (ADRES ZAMIESZKANIA)
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Obszar
Obszar miejski
Obszar wiejski
Należy wskazać czy miejscowość wymieniona Gminy miejskie i miasta powyżej
Gminy wiejskie, gminy wiejskoleży na obszarze miejskim czy obszarze wiej25 tyś. mieszkańców.
-miejskie i miasta do 25 tyś.
skim.
mieszkańców.
•

Projekt nr POKL.08.01.01-16-039 /10 pt. „Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości
(otoczyć obwódką właściwe)
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Powiat
Gmina
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej (email)
RODZAJ PRZYZNANEGO
WSPARCIA
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
/Miejscowość, data/

•
•

Szkolenia ogólne
Szkolenia językowe

Szkolenia/warsztaty/kursy
/Czytelny PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU/

Wyjaśnienie pojęć:
Szkolenia/warsztaty/kursy – do kategorii zaliczyć należy między innymi: szkolenia specjalistyczne, instruktaż, warsztaty poszukiwania pracy, warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, trening pracy, kursy specjalistyczne dla kluczowych pracowników
PSZ, specjalizację zawodową.

•
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