
 

MŁODZI AKTYWNI NA RYNKU PRACY 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Zgłaszam chęć udziału w Projekcie pt. „MŁODZI AKTYWNI NA RYNKU PRACY” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.2, 

Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w terminie od 01.01.2015 do 30.11.2015. 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA / KANDYDATKI  

 

Imię i nazwisko: 

Wiek: 

PESEL: 

Adres zamieszkania: 

 

 

Kod Pocztowy 

Gmina: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

 

Kandydat musi spełniać wszystkie kryteria określone poniżej ( proszę zaznaczy ,,x” kryteria, które Pan/i 

spełnia) : 

 

 wiek 15-30 lat, 

 pozostające bez zatrudnienia - osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej (osoba nie 

wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnej, umowy - 

zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych), zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie 

wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub 

czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, 

 zamieszkująca na terenie jednej z wymienionej gminy Baborów, Biała, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, 

Dobrodzień, Dobrzeń, Wielki, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gorzów Śląski, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, 

Kietrz, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, 

Łubniany, Murów, Niemodlin, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pawłowiczki, Prószków, Prudnik, Radłów, 

Reńska Wieś, Rudniki, Skarbimierz, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Tułowice, Turawa, Ujazd, 

Moje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie gminy  _____________________________________________ 

 

Jestem osobą (zaznacz właściwe): 

□ bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w _____________________, 

□ zarejestrowaną, jako osoba poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w __________________, 
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□ niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
 

Preferowane szkolenie, w którym chciał/a/bym uczestniczy (proszę zaznaczy jedną opcję: x): 
 doradca finansowy z kursem kasjera walutowo- złotowego, 

 pracownik kancelaryjny- kadry i płace 

 spawacz TIG i MAG, 

 operator pił mechanicznych, 

 grafik komputerowy. 

 

Poprzez udział w projekcie chciał/a/bym (można wskazać więcej niż 1 odpowiedź: x): 
 zdobyć zawód lub uprawnienia, 

 zdobyć doświadczenie zawodowe, 

 przygotować się do skutecznego poruszania się po rynku pracy, 

 uzyskać wsparcie psychospołecznie lub psychologiczne, 

 inne, jakie  ____________________________________________________________________________ 

 

Skąd dowiedział się Pan/Pani o projekcie (można wskazać więcej niż 1 odpowiedź: x): 
 Internet, 

 Prasa, 

 Radio, 

 plakaty, 

 ulotki, 

 znajomi, 

 inne, jakie: ___________________________________________________________________________ 

Posiadam wykształcenie (właściwe zakreśli): 
 podstawowe 

 gimnazjalne 

 średnie ogólne 

 średnie zawodowe 

 zasadnicze zawodowe 

 wyższe I stopnia 

 wyższe II stopnia 

 

Zawód/ specjalność/ stopień/t tytuł zawodowy: ____________________________________________________ 

 

Edukację ukończyłam/ ukończyłem (podać rok miesiąc) ____________________________________________ 

 

Opis motywacji (powód zainteresowania projektem) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

.....................................        ..................................... 

Miejsce, data          Podpis kandydata 


