Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie w ramach projektu
Różnorodności w praktyce – edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych
* Zaznaczone odpowiedzi proszę podkreślić
Imię i Nazwisko
Nazwa instytucji i adres
Stanowisko
Telefon kontaktowy
Email

Osada Popowo

26-27.08.2014

Popowo 40c
87-600 Lipno

Jakie są Pana/ Pani oczekiwania i sugestie wobec szkolenia
……………………………………………………………………………………………………
*Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w pracy z cudzoziemcami?
□ często w pracy zajmuję się sprawami cudzoziemskimi
□ rzadko spotykam się w pracy z cudzoziemkami/cami
□ nie mam doświadczenia
□ inne ……………………………………………………………………………………………………
*Czy w trakcie realizacji swoich zadań zawodowych ma Pan/Pani kontakt z osobami pochodzącymi z innych
krajów?
□ Tak
□ Nie
*Proszę określić którymi z podanych zagadnień jest Pan/Pani zainteresowany/a
□ chce dowiedzieć się, czym jest dyskryminacja i jakie są jej przejawy
□ chcę poznać sposoby reagowania na dyskryminację
□ chce poznać przepisy prawa antydyskryminacyjnego
□ inne ………………………………………………………………………………………
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*Czy brała Pan/Pani wcześniej udział w podobnym tematycznie szkoleniu
□ Tak- Proszę podać nazwę szkolenia……………………………………………………………………
□ Nie
* Proszę określić czy jest Pan Pani/ osobą z niepełnosprawnością
NIE

□ potrzebująca podjazdu

□ niedosłysząca

□ niedowidząca

* Proszę określić, czy ma Pan/Pani preferencje żywieniowe
NIE

□ wegetariańskie

□ wegańskie

□ bezglutenowe

…………………………………………….
podpis osoby zgłaszającej
Wypełnione formularze dla każdej ze zgłaszanych osób, proszę odesłać:
•

faksem na nr 22 648 11 11

•

jako skan na e-mail: rekrutacja@prohumanum.org

lub przesłać na adres:
•

Stowarzyszenie PRO HUMANUM
ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17
00-656 Warszawa

Po zakwalifikowaniu na szkolenie zobowiązuję się do przelania kwoty 65,00 zł na konto Stowarzyszenia

82 1090 1043 0000 0001 0731 3870
z dopiskiem nadanego nr zgłoszenia. Kwota ta, stanowi wymagalny przez EFI udział własny Beneficjenta.

Informujemy, że zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego
PRO HUMANUM, ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17, 00-656 Warszawa (nazwa i pełny adres siedziby beneficjenta) zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu
dokumentacji udzielenia pomocy i obsługi realizowanego projektu. Pozyskane dane będą mogły być udostępniane w celu
monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia
powyższych czynności. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach projektu.

patronat medialny
Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

2

