КЛУБ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме:
Пол:

Мушки

Ромска национална припадност:

Да

Женски
Не

ЈМБГ:
Адреса (ул. и бр.), место:
Општина:
Мобилни тел:
E-mail адреса:
ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ И СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ

Степен образовања:

без школе

основна школа

средња школа

факултет

Ако сте стекли диплому средње школе или факултета наведите стечено звање:
__________________________________________________________________________________________
Да ли желите да се стручно оспособите за одређено занимање:

Да

Не

Ако је одговор да наведите жељену обуку*:_____________________________________________________
*Учесницима пројекта неће бити пружена могућност обуке за возаче
ПОДАЦИ О РАДНОМ ИСКУСТВУ

Наведите ваш тренутни радни статус:

запослен

незапослен

Ако сте незапослени, да ли сте на евиденцији Националне службе за запошљавање?

Да

Не

Колико година радног искуства имате? _______ година на сталним пословима
_______ година на привременим и повременим пословима

Да ли имате или планирате да се бавите приватним бизнисом?

Да

Не

Ако је одговор „да“, наведите делатност:___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

КАТЕГОРИЈА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА*

Млади до 30 година старости
Вишкови запослених
ГрадскаопштинаЦрвениКрст
Булевар 12. фебруар бр.89, Ниш

018/ 583 700 ; 018/ 583 701
фaкс 018/ 582 224
info@gocrvenikrst.rs

КЛУБ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА

Особа са инвалидитетом
Жене
Старији од 50 година
Лица без квалификација и нискоквалификовани
Радно способни корисници новчане социјалне помоћи
Дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци )
Млади до 30 година старости у домском смештају, у хранитељским породицама и старатељским
породицама
Жртве породичног насиља
Жртве трговине људима
Избегла и расељена лица
Повратници према споразуму о реадмисији
Самохрани родитељи
Супружници из породице у којој су оба супружника незапослена
Родитељи деце са сметњама у развоју
Бивши извршиоци кривичних дела
* Означите све категорије теже запошљивих лица којима припадате
КОМЕНТАР

САГЛАСНОСТ И ПОТПИС

Потврђујем да су, према мојим сазнањима, сви подаци у обрасцу тачни.
Сагласан сам да се подаци из овог обрасца обрађују и користе приликом селекције у оквиру пројекта
„Клуб за запошљавање Рома“
Потпис

Датум

ГрадскаопштинаЦрвениКрст
Булевар 12. фебруар бр.89, Ниш

018/ 583 700 ; 018/ 583 701
фaкс 018/ 582 224
info@gocrvenikrst.rs

