FORULARZ REKRUTACYJNY NA KURS TRENERSKI W RAMACH PROJEKTU
„Weź kurs na wielokulturowość II"
Załącznik nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM.
Proszę o wypełnienie formularza elektronicznie bądź drukowanymi literami.

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:

ADRES DOMOWY

Proszę podać adres zamieszkania (adres, kod , województwo).
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Kod, miasto (poczta):
Województwo:

KONTAKT

Proszę podać dane kontaktowe.
Kontaktowy numer telefonu:
Kontaktowy adres e-mail:
Login skype (jeśli Pan/Pani korzysta ze skype):

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

GRUPA DOCELOWA
PROJEKTU

Proszę wskazać grupę zawodową, którą Pan/Pani reprezentuje oraz dopisać wykonywany zawód.
Służby medyczne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświata: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Służby mundurowe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AKTUALNE
MIEJSCE PRACY

Urzędy samorządowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę podać dane zakładu pracy (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail).
Nazwa:
Adres:
Telefon/fax:
E-mail:
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Proszę wymienić studia, szkolenia albo kursy (maks. 5 najważniejszych) powiązane z tematyką oferowanego Kursu
trenerskiego, w których Pan/Pani uczestniczył/ła, w tym dane na temat instytucji czy osoby prowadzącej
(z JEDNOZDANIOWYM omówieniem i terminami, w których się odbyły).

Strona

WYKSZTAŁCENIE/
ODBYTE
SZKOLENIA

MOTYWACJA
DO WZIĘCIA
UDZIAŁU
W KURSIE

Proszę opisać, dlaczego chce Pan/Pani zostać trenerem/trenerką i wziąć udział w 10-miesięcznym Kursie trenerskim w
projekcie „Weź kurs na wielokulturowość II”. (maks. 2000 znaków ze spacjami)

OCZEKIWANIA
WZGLĘDEM
PROJEKTU

Proszę opisać, jaką wiedzę, umiejętności chce Pan/Pani zdobyć lub doskonalić poprzez uczestnictwo w Kursie
trenerskim. (maks. 1000 znaków ze spacjami)
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Proszę opisać, na czym polega/może polegać Pana/Pani praca w kontekście kontaktów z cudzoziemcami,
w szczególności z państw trzecich. Jak Pan/Pani ocenia ich sytuację w Polsce, jakie są najpilniejsze problemy do
rozwiązania? (maks. 2000 znaków)

Strona

PRACA Z
CUDZOZIEMCAMI

EFEKTY

Proszę napisać, jakie będzie Pan/Pani mieć możliwości pracy jako trener/trenerka po zakończeniu Kursu trenerskiego?
(maks. 1000 znaków ze spacjami)

ŹRÓDŁO
INFORMACJI
O KURSIE

Proszę wskazać źródło, z którego uzyskał/a Pan/ Pani informacje o Kursie trenerskim.
Strona internetowa projektu

Pracodawca

Facebook

Inne/jakie? …………………………………

E-mail
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Weź kurs na wielokulturowość II” i akceptuję jego
warunki..
Miejscowość, data
Podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Weź kurs
na wielokulturowość II” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Proszę o wydrukowanie i podpisanie formularza, a następnie przesłanie go wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu do 5 sierpnia 2013r.:
- drogą pocztową na adres: ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa (z dopiskiem „Weź kurs”),
lub: faxem na numer: 22 556 44 50/51 (z dopiskiem „Weź kurs II”),
- skanu drogą elektroniczną na adres: wielokulturowosc@hfhr.org.pl
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Podpis

Strona

Miejscowość, data

