
       

FUNDACJA AKTYWNI XXI 

Nr KRS 0000372368  

 
58-500 Jelenia Góra,  ul. Mickiewicza 10,  tel./fax 756494161 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Informacja o projekcie 

Projekt Aktywizacja, Motywacja, Integracja ma na celu podwyższenie aktywności 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do 
edukacji i wdrażania w uczenie się przez całe życie. 

Obejmuje kursy języków obcych (angielskiego lub niemieckiego) oraz warsztaty 
rozwoju osobistego. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, szkolenia są finansowane przez Urząd Miasta 
Jelenia Góra oraz ze środków od Sponsora. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26.07.2013 r. 

Do 5.08.2013 r. zostanie ustalona lista uczestników oraz lista rezerwowa. 

W okresie od 19.08 do 30.09.2013 r. odbędą się 4 spotkania w ramach Warsztatów 
Rozwoju Osobistego. 

W okresie od września do 24.11.2013 r. odbędzie się 40-godzinny kurs języka 
obcego. 

Zajęcia będą się odbywały w dniach i godzinach ustalonych z uczestnikami. 

 

Dane osoby zgłaszającej się do udziału w projekcie: 

Imię  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Telefon  

e-mail  

 
 
Projekt 
AKTYWIZACJA, MOTYWACJA, INTEGRACJA 
jest finansowany ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra                                  Patronat medialny 
 
                          Sponsor 



 

Wybieram język obcy:  angielski                         niemiecki 

Czy uczyła się Pani/Pan 
wcześniej wybranego wyżej 
języka obcego? 
Jak długo? 

 TAK    NIE 
 
…………………… lat 

Proszę scharakteryzować 
swoje umiejętności  
w wybranym języku  

poziom: zerowy,     podstawowy,    średnio zaawansowany, 
zaawansowany, 
A1,    A2,     B1,      B2            - proszę podkreślić właściwe  

Jaka jest Pani/Pana 
motywacja do uczestnictwa 
w projekcie 

 

 

 

Aktualnie wykonywany 
zawód 

………………………………………….. 

Pracuję w godzinach 

 od…………. do……………. 

 zmianowo 

 nie pracuję 

 
Zostałam/em poinformowana/y, że złożenie formularza nie jest jednoznaczne  

z wpisaniem na listę uczestników. Przyjęcia dokonuje komisja rekrutacyjna 

uwzględniając treść załączników oraz wyniki testu językowego. 

 

 TAK    NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach rekrutacyjnych przez 

Fundację AKTYWNI XXI  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych.  

 

..................................................... 

Data i czytelny podpis  

Załączniki: 
Załącznik 1 – oświadczenie o niepełnosprawności 
Załącznik 2 – oświadczenie o statusie materialnym 
 


