
 
 

 
 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do udziału w szkoleniach dla osób zaangażowanych w tworzenie miejscowości 

tematycznych w ramach projektu 
„PIU Miejscowości tematyczne w Małopolsce” 

Tytuł szkolenia

Imię i nazwisko

Data urodzenia
Adres zamieszkania
(w tym gmina 
i województwo)

Telefon kontaktowy Kom.

e-mail

Status na rynku pracy: □ Bezrobotny – osoba w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., 
poz.  1001,  z  poz.  zm.),  w szczególności  osoba,  która  jednocześnie  jest 
osobą:  niezatrudnioną  
i  niewykonującą  innej  pracy  zarobkowej,  zdolną  i gotową  do  podjęcia 
zatrudnienia; nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub 
szkół  wyższych  
w systemie wieczorowym albo zaocznym; zarejestrowaną we właściwym dla 
miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy; 
ukończyła  18  lat  i  nie  ukończyła  60  lat  w  przypadku  kobiet  lub  65  w 
przypadku mężczyzn.

□  Nieaktywny  zawodowo –  osoba  pozostającą  bez  zatrudnienia 
(osoba  
w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, 
zdolna  
i  gotowa  do  podjęcia  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  co 
najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się 
do kategorii bezrobotni.

□   Osoba zatrudniona: 
• w instytucji działającej na rzecz integracji i pomocy społecznej, 

rynku  pracy  lub  instytucji  zajmującej  się  rozwojem  lokalnym, 
gospodarczym,

• w organizacji pozarządowej działająca na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu  społecznemu,  aktywizacji  społeczno-zawodowej, 
rozwoju  lokalnego,  turystyki  (również  członkowie,  członkowie 
władz, pracownicy i stali wolontariusze organizacji)

• w przedsiębiorstwie sektora turystyki
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres instytucji/organizacji)

□  Osoba  zatrudniona,  w  tym  rolnik  lub  domownik  rolnika  (osoba 
płacąca KRUS) lub osoba korzystająca z urlopu macierzyńskiego lub z urlopu 
wychowawczego,  która  jednocześnie  spełnia  kryteria  osoby  zagrożonej 
wykluczeniem społecznym z powodu:
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 ubóstwa***
� Tak
� Nie

sieroctwa
� Tak
� Nie

bezdomności
� Tak
� Nie

niepełnosprawności
� Tak
� Nie

długotrwałej lub ciężkiej choroby 
� Tak
� Nie

przemocy w rodzinie
� Tak
� Nie

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 
� Tak
� Nie

potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności

� Tak
� Nie

bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

� Tak
� Nie

braku umiejętności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszczającej całodobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze

� Tak
� Nie

trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy 

� Tak
� Nie

trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego
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 Lokalizacja 
zamieszkania:

□ obszar miejski                    □ obszar wiejski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 
poz. 883. Administratorem danych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.    

□ TAK                           □ NIE 
Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  szkoleń  dla  osób  zaangażowanych  w 
tworzenie miejscowości  tematycznych w ramach projektu „PIU Miejscowości  tematyczne  w 
Małopolsce”. Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym.

…………………………………………………….
                podpis uczestnika

 

Formularz  w  wersji  elektronicznej  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Fundacji  Biuro 
Inicjatyw Społecznych www.mt.bis-krakow.pl 
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