Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Centrum Aktywizacji Zawodowej
39 – 400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 3
tel. (0-15) 823 00 30, fax (0-15) 823-01 66
http://tarnobrzeg.praca.gov.pl, e-mail: rzta@praca.gov.pl

Załącznik 1 do Regulaminu
UWAGA! Wypełnienie formularza nie oznacza zakwalifikowania do udziału w Programie

FORMULARZ REKRUTACYJNY
do programu specjalnego „Nowa praca – nowa Ja”
Imię i nazwisko
Płeć

Wiek:

PESEL:

kod pocztowy:

nr domu:

nr lokalu:

Miejscowość:

telefon kontaktowy

Ulica:
adres poczty elektronicznej (e-mail)

Oświadczenie
Zapoznałam się z REGULAMINEM PROGRAMU SPECJALNEGO ,,Nowa praca – nowa Ja”. Świadoma
odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam,
że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

Data i godzina:
Czytelny podpis kandydatki
kryteria formalne (wypełnia doradca klienta)
Status na rynku pracy**:
Bezrobotna w wieku 50+,
Ustalony profil pomocy:


II / III



Długotrwale bezrobotna,

*

Punktowane kryteria merytoryczne** (wypełnia doradca klienta)
Czas pozostawania w ewidencji bezrobotnych od
ostatniej rejestracji z wyłączeniem okresów
Orzeczenie o niepełnosprawności
 1 punkt
odbywania staży i przygotowania zawodowego (na
dzień wypełnienia formularza)**:
Korzystanie z pomocy społecznej
 1 punkt
Osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno
dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia,
 1 punkt

Ustalony profil pomocy III

 5 punktów

>pow 36 m-cy 

4 punkty

>24-36 m-cy



3 punkty

>12-24 m-cy



2 punkty

0-12 m-cy



1 punkt

Łączna punktacja
*Proszę zakreślić prawidłową odpowiedź

**Proszę postawić znak x we właściwej kratce

Kandydatka spełnia/nie spełnia* warunki/ów uczestnictwa w programie specjalnym
,,Nowa praca – nowa Ja”.
Data:

Czytelny podpis doradcy klienta

Kandydatka kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* udziału w programie i zostaje/nie zostaje*
wpisana na listę podstawową/rezerwową*.
Data:

[v.27.07.2017]

Koordynator

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Centrum Aktywizacji Zawodowej
39 – 400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 3
tel. (0-15) 823 00 30, fax (0-15) 823-01 66
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Załącznik 2 do Regulaminu

Karta uczestnictwa
w programie specjalnym „Nowa praca – nowa Ja”
Imię i nazwisko
PESEL:

Dane kontaktowe
kod pocztowy:

nr domu:

nr lokalu:

Miejscowość:

telefon kontaktowy

ulica
adres poczty elektronicznej (e-mail)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział w programie specjalnym ,,Nowa praca – nowa Ja” . Zobowiązuję
się do przestrzegania REGULAMINU PROGRAMU SPECJALNEGO ,,Nowa praca – nowa Ja”.
Przyjmuję do wiadomości, iż przerwanie udziału w programie na każdym etapie jego
realizacji bez uzasadnionej przyczyny może skutkować pozbawieniem mnie statusu osoby
bezrobotnej zgodnie z art. 33 ust. 4, pkt 3,4,7,8 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na monitorowanie mojej sytuacji zawodowej w okresie 3 miesięcy od
zakończenia udziału w programie, w celu określenia efektów programu i wskaźników
oddziaływania. Zobowiązuję się do doręczenia Realizatorowi programu potwierdzonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę lub umowy zlecenia w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia jej zawarcia w przypadku podjęcia pracy w trakcie lub po zakończeniu udziału w
programie.
Zostałam poinformowana o prawie wglądu, poprawiania i dobrowolności podawania swoich
danych.
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są zgodne
z prawdą.

Data:

[v.27.07.2017]

Czytelny podpis

