Projekt „CheS – Chemik na Staż”
Załącznik nr 5 do Regulaminu

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU
pt. „CheS – Chemik na Staż”

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię
Nazwisko
Pesel
Płeć
WIEK w chwili przystąpienia
do Projektu
Wykształcenie

DANE KONTAKTOWE
Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Gmina

Kod pocztowy

BIURO PROJEKTU:
Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 159
www.chemia.us.edu.pl

 32 359 14 60
 projekty@ich.us.edu.pl

Projekt „CheS – Chemik na Staż”

STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY
□
Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

□
□
□

osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji urzędów pracy
osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji urzędów pracy
osoba bierna zawodowo (w tym student/ka)
osoba pracująca

Wykonywany zawód (jeśli dotyczy)
Zatrudniony w (jeśli dotyczy)

STATUS UCZESTNIKA w chwili przystąpienia do projektu – informacje dodatkowe
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

TAK / NIE / ODMAWIAM ODPOWIEDZI1

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań

TAK / NIE1

Osoba z niepełnosprawnościami

TAK / NIE / ODMAWIAM ODPOWIEDZI 1

Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących

TAK / NIE1

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
TAK / NIE1
pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu

TAK / NIE1

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)

TAK / NIE / ODMAWIAM ODPOWIEDZI1

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w programie
stażowym w ramach projektu pt.: „CheS – Chemik na Staż” i zobowiązuję się do przestrzegania jego
zapisów.

miejscowość, data

1

czytelny podpis Uczestnika Projektu

Niepotrzebne skreślić
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