Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach online realizowanych w ramach projektu
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
na szkolenia online realizowane w ramach projektu
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”
Tytuł projektu:
Nazwa realizatora projektu:
Nr projektu:
Nazwa Programu
Operacyjnego:
Nazwa i numer Osi
Priorytetowej:
Nazwa i numer Działania:

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
Fundacja Aktywizacja
POPC.03.01.00-00-0013/16-00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych

ID wniosku
Numer wniosku
Część 1. Dane podstawowe Uczestnika/Uczestniczki

DANE OSOBOWE
Imię/Imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Płeć:

Kobieta ☐

Mężczyzna ☐

PESEL (jeżeli nie nadano, proszę
wpisać BRAK i podać datę urodzenia
dd-mm-rrrr):
Wykształcenie:

1. Proszę o zaznaczenie poziomu Pana/i wykształcenia:

☐ niższe niż podstawowe
☐ podstawowe
☐ gimnazjalne
☐ ponadgimnazjalne
☐ policealne
☐ wyższe
2. Czy Pan/Pani uważa, że Pana/i wykształcenie pomaga znaleźć
pracę?
☐ tak
☐ nie
DANE KONTAKTOWE (należy podać adres zamieszkania na terenie gminy, z której uczestnik kwalifikuje
się do udziału w projekcie – dane wskazane w poniższej części muszą potwierdzać stan faktyczny,
potwierdzony przez niniejszą deklarację Uczestnika/Uczestniczki)
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

Część 2. Status Uczestnika/Uczestniczki w chwili przystępowania do Projektu
Status na rynku pracy
5. Jaki jest Pana / Pani status na rynku pracy?
1) ☐ osoba pracująca (w tym pracujący emeryci i renciści)
Osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, osoba prowadząca
działalność gospodarczą lub rolniczą. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/
rodzicielskim, rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny
czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad
dzieckiem, są uznawane za „osoby pracujące”.
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2) ☐ osoba bezrobotna
Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób
bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu
niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi
2.1.

☐ Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
2.1.1.

☐ Tak

2.1.2.

☐ Nie

2.2.

☐ Osoba długotrwale bezrobotna
2.2.1.

☐ Tak

2.2.2.

☐ Nie

3) ☐ osoba bierna zawodowo (w tym niepracujący emeryci i renciści)
Osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za
osoby bierne zawodowo. Za osoby bierne zawodowo uznaje się również osoby będące na urlopie
wychowawczym, rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, chyba że
są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

5a. Status na rynku pracy – dane szczegółowe
☐ drobny przedsiębiorca (mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 z 17.06.2014)
Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
☐ osoba prowadząca działalność rolniczą
☐ młoda osoba dorosła (do 30 lat), która zakończyła edukację (pracująca, bezrobotna lub bierna
zawodowo)
☐ inne
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☐ umowa o pracę na czas określony zawarta na okres do
1 roku
5b. Główna forma zatrudnienia
(dotyczy osób pracujących)

☐ umowa o pracę na czas określony zawarta na okres
powyżej 1 roku
☐ umowa o pracę na czas nieokreślony
☐ umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa
dzieło)
☐ inny rodzaj umowy – jaki?..............................................

6. Czy jest Pan / Pani interesantem Urzędu Gminy (osoba, która zasięgała informacji lub załatwiała
sprawę w Urzędzie Gminy lub planuje to zrobić w najbliższym czasie – osobiście lub zdalnie)
☐ TAK

☐ NIE

7. Czy jest Pan / Pani rodzicem dziecka objętego edukacją w przedszkolu lub szkole?
☐ TAK

☐ NIE

8. Czy jest Pan/Pani osoba będącą użytkownikiem biblioteki (osoba, która korzystała lub planuje
korzystać w najbliższym czasie z zasobów i / lub usług biblioteki )
☐ TAK

☐ NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, w szczególności udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.
☐ TAK

☐ NIE

……………………………………………………

Miejscowość, data
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